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7 Գիտ խորհ դի նիս տում ընտր վե ցին ամ բիո նների
 վա րիչ ներ եվ պ րո ֆե սոր ներ

ԵՊԲՀ գիտ խորհր դի նիս տին ներ կա յաց վե ցին բու հի 
զար գաց ման ուղ ղութ յուն նե րը

ԵՊԲՀ-ում դրա կան արդ յունք ներ են ար ձա նագր վել, 
խնդիր նե րը ե ղել են է պի զո դիկ. ՊՎԾ ներ կա յա ցու ցիչ

Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրո ցը՝  Ծաղ կա ձո րում

Եվ րա միութ յան հետ ԵՊԲՀ-ի աշ խա տան քի պտուղ նե րը՝ Բր յու սե լից

Աշ խար հահռ չակ գյու տա րա րը՝ ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր

Կրթություն

Իրադարձություն

 Շի րա կի մար զի  ա շա կերտ նե րը ծա նո թա ցան բժշկի մաս նա գի տութ յա նը

ԵՊԲՀ ան վա նի շրջա նա վարտ  Համ լետ  Գա սո յա նը 
սե մի նար-քննար կում վա րեց հա րա զատ բու հում

Պաստառների ցուցահանդես-մրցույթ՝ «Հյուսվածաբանություն» առարկայից

Պ րո ֆե սո րա կան պո լիկ լի նի կան հա սա նե լի է դարձ նում ԵՊԲՀ պրո ֆե սոր նե րի 
խորհր դատ վութ յու նը քա ղա քա ցի նե րի հա մար

 Հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րի օ պե րա տիվ աշ խա տան քի արդ յուն քում հա ջող վել է 
վե րա կանգ նել 54-ամ յա տղա մար դու սրտի աշ խա տան քը

Ան վա նի նյար դա վի րա բույ ժը հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում ի րա կա նաց րել է 
ող նա շա րա յին բարդ վի րա հա տութ յուն ներ

 Վա շինգ տո նի ու ռուց քա բա նութ յան հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յու նը ԵՊԲՀ-ում էր

Հնդ կաս տա նի դես պա նը հրա ժեշտ տվեց ԵՊԲՀ ռեկ տո րին

 Թա մա րա  Սարգս յա նին գե նե տի կան գրա վել է դեռեվս դպրո ցա կան տա րի քից

 Վա հան Արծ րու նու ստեղ ծած հիմ ադ րա մը կծա ռա յի ԵՊԲՀ-ին
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Մշակույթ

 Հա յի սրտով ֆրան սու հին այ ցե լեց ա պա գա բժիշկ նե րին ու 
հայ րեն քի պաշտ պան նե րին

Սփ յուռ քա հայ պա տա նի նե րը կա մա վո րա կան աշ խա տանք կկա տա րեն  Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում և  հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում

Ար յու նատ վութ յուն ներն ա վե լա ցել են.  Հու նի սի 14-ն  ար յան դո նո րի մի ջազ գա յին օրն է

ԵՊԲՀ 20 տար վա վա ղե մութ յամբ շրջա նա վարտ նե րը հա վաք վել էին հա րա զատ բու հում

 Հայ րե նա ճա նաչ ա պա գա բժիշկ նե րը

Մր ցու նակ ա պա գա բժիշկ նե րը նպաս տում են բու հի մի ջազ գայ նաց մա նը

Բժշ կա կան ման րէա բա նութ յան ամ բիո ն

Բժշ կա կան կեն սա բա նութ յան ամ բիո ն

ԵՊԲՀ դա սա խոս Ար մե նու հի  Սիս յա նի պիե սը բե մադր վեց 
Հ.  Մալ յա նի ան վան թատ րո նում

« Վեր նա տուն» երգ չա խում բը մաս նակ ցել է «Աշ խար հի գույ նե րը» 
խո րագ րով փա ռա տո նին

Ս տեղ ծա գոր ծե լը ճկու նաց նում է միտ քը, ին չը բժշկութ յան մեջ ա մե նա կար եվորն է

,,Медицина будущего – это предохранительная медицина’’։ Л.Н. МКРТЧЯН

Ու սա նող նե րի մար զա կան հա ջո ղութ յուն նե րը շա րու նա կա կան են



 Հա յազ գի ան վա նի բժիշկ, ֆի զի կոս և գ յու տա րար 
 Ռայ մոնդ  Դա մադ յանն օ րերս հյու րըն կալ վեց ԵՊԲՀ-
ում:  Գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տում՝ շա-
րու նա կա լով հա մալ րել բու հի պատ վա վոր դոկ տոր-
նե րի շար քը, մագ նի սա-ռե զո նան սա յին  տո մոգ րա ֆի 
(ՄՌՏ) ստեղ ծող  Ռայ մոնդ  Դա մադ յա նին շնորհ վեց 
ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում։

Աշ խար հահռ չակ գյու տա րա րի հետ հան դի պու մը 
մեկ նար կեց « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցի ռա դիո-
լո գիա յի կենտ րո նից, որ տեղ նա ներ կա յաց րեց իր 
կող մից ստեղծ ված սար քի կար ևո րութ յու նը՝ մի շարք 
հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման ժա մա նակ:

 Ռայ մոնդ  Դա մադ յա նի խոս քով՝ ՄՌՏ-ն  այ սօր 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ի րա կա նաց նել ա վե-
լի արդ յու նա վետ բու ժում՝ կարճ ժամ ետ նե րում: 
«Բժշ կութ յան մեջ ՄՌՏ-ն  մեծ հե ղաշր ջում մտցրեց: 
 Մաս նա վո րա պես պար կին սո նի հի վան դութ յուն ու-
նե ցող ներն ու ցրված սկլե րո զով հի վանդ ներն այ սօր 
ա ռա վել ճշգրիտ ախ տո րո շում են ստա նում»,-ա սաց 
 Ռայ մոնդ  Դա մադ յա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ 
բժշկութ յան մեջ կար ևո րա գույն հե ղաշր ջում կա տա-
րած ան վա նի գյու տա րա րի այ ցը մեծ կար ևո րութ յուն 
ու նի ինչ պես բու հի, այն պես էլ ու սա նող նե րի հա մար: 
« Հա մալ սա րա նի հա ջո ղութ յու նը, շար ժիչ ուժն ու սա-
նո ղութ յունն է:  Տես նե լով ի րենց հայ րե նակ ցին, ով 
կա րո ղա ցել է նման հայտ նա գոր ծութ յուն ա նել՝ սո-
վո րող նե րը պետք է լցվեն մեծ հա վակ նութ յուն նե րով 
ու ոգ ևո րութ յամբ՝ ոչ թե կրկնօ րի նա կե լով, այլ գե րա-
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զան ցե լով վեր ջի նիս»,-նշեց ռեկ տորն՝ ա վե լաց նե լով, 
որ ի նո վա ցիոն, պրպտուն միտ քը տա րիք չի ճա նա-
չում, և  այ սօր վա հայ սե րուն դը ևս  կա րող է նոր հայտ-
նա գոր ծութ յուն նե րի հե ղի նակ դառ նալ:

ԵՊԲՀ-ն, հետ ևե լով  Ռա դիո լոգ նե րի հայ կա-
կան ա սո ցիա ցիա յի կո չին, նա խա տե սում է իր դիր քո-
րո շումն ու ղար կել  Նո բել յան մրցա նա կի կո մի տեին, 
որ պես զի, չնա յած ու շա ցու մով, բայց մեր հայ րե նա-
կի ցը ստա նա  Նո բել յան մրցա նակ՝ ՄՌՏ-ի հայտ նա-
գործ ման հա մար:

 Ռայ մոնդ  Դա մադ յա նը  Հա յաս տան է այ-
ցե լել  Ռա դիո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա յի հրա վե րով՝ ռա դիո լո գիա յի հայ կա-
կան հա մա գու մա րի շրջա նակ նե րում:

Ն շենք, որ ՄՌՏ-ի հայտ նա գոր ծու մը 
կար ևո րա գույն հե ղաշր ջում էր բժշկութ յան 
մեջ՝ մի շարք հի վան դութ յուն նե րի, հատ-
կա պես, քաղց կե ղի ախ տո րոշ ման հար-
ցում։  Դա մադ յա նը պարգ ևատր վել է ԱՄՆ 
 Տեխ նո լո գիա յի ո լոր տի պե տա կան շքան-
շա նով, նե րառ ված է Ազ գա յին գյու տա րար-
նե րի փառ քի դի վա նում և ՄՌՏ տե սած րի-
չի հայտ նա գոր ծութ յան հա մար ստա ցել է 
 Մա սա չու սեթ սի տեխ նո լո գիա կան հա մալ-
սա րա նի՝  Լե մել սո նի ան վան մրցա նակ, ո րը 
տրվում է գյու տա րար նե րին։ Ն րա ա ռա ջին 
սար քա վո րու մը, ո րը կրում էր «Ան սան ձե-
լի» (“Indomitable”) ա նու նը, պահ պան վում է 
 Վա շինգ թո նի Ս միթ սոն յան թան գա րա նում։

Գիտություն



ԵՊԲՀ հո գա բար ձու նե րի խոր հրդի ար տա հերթ նիստը գու մա րվել էր՝ օ րա կար-
գա յին 3 հար ցով: Օ րա կար գի ա ռա ջին հար ցը ներկայացրեց բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի րութ յան խմբի ղե կա վար  Դա վիթ Ադ յա նը: 
 Նա շեշ տեց, որ ՊՎԾ-ի ար ձա նագր ած խնդիր նե րը դրվա գա յին բնույթ են կրում և 
ԵՊԲՀ-ում բա վա կա նին դրա կան արդ յունք ներ են ար ձա նագր վել:

 Դա վիթ Ադ յա նը նշեց, որ ար ձա նագր ված ցան կա ցած խնդիր ա րագ ա րա ձանք 
է ստա ցել բու հի ղե կա վա րութ յան կող մից: « Նույ նիսկ խնդիր ներ եղան, ո րոնք ու-
սումն ա սի րութ յան ըն թաց քում ար ձա նագր վեցին և  ու սումն ա սի րութ յան ա վար տին 
ար դեն իսկ վե րաց ված էին ամ բող ջո ւթյամբ», - ա սաց  Դա վիթ Ադ յա նը։

ՊՎԾ պաշ տոն յան ար ձա նագ րեց՝ ԵՊԲՀ-ում ի րա կա նաց րած ու սումն ա սի րութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ ՊՎԾ տա րա ծած հայ տա րա րութ յու նում այն դրա կան մի-
տումն ե րը, ո րոնք ար ձա նագր վել են տա րի նե րի ըն թաց քում, գու ցե այդ քան հստակ 
ներ կա յաց ված չեն ե ղել։  Մաս նա վո րա պես, նա ա սաց, թե հան րա պե տութ յան գրե-
թե բո լոր բու հե րում ե ղել է ե կամ տա յին մա սի ան կում. «Այ նինչ, բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում կրթութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը ե կամ տի մա սով ու նե ցել է 
աճ։ Ար ձա նագր վել է նաև, որ տա րի նե րի ըն թաց քում աշ խա տա վար ձե րի դի նա միկ 
աճ է ե ղել, լիկ վի դա յին գնից 2,5 ան գամ է ժան գնով գույք է ձեռք բե րել, ԵՊԲՀ-ի հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րում ե կա մուտ նե րի զգա լի աճ է գրանց վել»։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ՊՎԾ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ կա ռու ցո ղա կան և  ար հես տա վարժ աշ խա տան քի հա մար և 
ևս մեկ ան գամ շեշ տեց, որ ՊՎԾ-ի տե ղե կան քում ար ձա նագր ված ա ռա ջարկ նե րի 
զգա լի մա սը ըն դուն վել են ի գի տութ յուն, և  ար դեն իսկ հետ ևո ղա կա նո րեն աշ խա-
տանք ներ են տար վում՝ խնդիր նե րը շտկե լու ուղ ղութ յամբ:

 Նիս տի ըն թաց քում միա ձայն ո րո շում ըն դուն վեց նաև  ման կա կան ար յու նա բա-
նութ յան և ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիոն հիմն ադ րե լու մա սին, և  ամ բիո նի կազ մա-
վոր ման աշ խա տանք նե րը հան ձա նա րար վեցին ռեկ տո րի խորհր դա կան Գ ևորգ 
 Թա մամ յա նին:

 

ԵՊԲՀ-ՈՒՄԴՐԱԿԱՆ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԵՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵԼ,ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԵՂԵԼԵՆԴՐՎԱԳԱՅԻՆ.

ՊՎԾՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ
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ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցավ հա գե ցած օ րա կար գով գի տա կան խորհր դի այս ու-
սու մնա կան տար վա վեր ջին նիս տը:

 Նիս տը սկսե լուց ա ռաջ՝ ծննդյան 95-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ գիտ խորհր դի 
ան դամն ե րը շնոր հա վո րե ցին ԵՊԲՀ լա տի նե րե նի ամ բիո նի նախ կին վա րիչ, դո-
ցենտ  Հա կոբ Ա ռա քել յա նին, ո րից հե տո վի րա բու ժութ յան թիվ 3 ամ բիո նի վա րիչ 
բ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Հով հան նես  Սա րու խան յա նին շնորհ վեց հա մալ սա րա նի պատ-
վա վոր պրո ֆե սո րի կո չում: 

 Վի րա բույժ նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ  Մու շեղ  Մի րի ջան յա նը նշեց, որ 
ա սո ցիա ցիա յի կող մից անց կաց վել է ստո րագ րա հա վաք, ո րով մասնակիցները 
դի մում են Եր ևա նի ա վա գա նուն՝  Հով հան նես  Սա րու խան յա նին Եր ևա նի պատ-
վա վոր քա ղա քա ցու կո չում շնոր հե լու հա մար:

 Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յան ա վար տից հե տո ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը, նախ քան օ րա կար գին անց նե լը, անդ րա դար ձավ հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի ար տա հերթ նիս տին՝ շեշ տե լով, որ ե րեք կար ևոր հար ցեր են քննարկ-
վել՝ ՊՎԾ վեր լու ծութ յու նը և դ րանց շուրջ ձևա վոր ված առ կա շա հար կումն ե րը, կա-
ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն ներն ու է թի կա յի կո մի տե ստեղ ծե լու հար ցը: 

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը նշեց, որ հա մալ սա րա նը մեծ հա ջո ղութ յուն ներ է գրան ցել, այդ 
վիճակում նկա տել միայն դրվա գա յին խախ տումն ե րը՝ թույ լատ րե լի չէ. «ԵՊԲՀ-ն 
 վեր ջին տա րի նե րին գրան ցել է դի նա միկ աճ՝ սկսած շա հույ թից, ո րը 10 ան գամ ա վե-
լա ցել է, շա հու թա հար կից՝ 97 տո կո սով, ե կամ տա հար կից՝ 12 տո կո սով»:

Այ նու հետև օ րա կար գի հա մա ձայն՝  կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար  Խա չա տուր 
 Մար գար յա նը ներ կա յաց րեց  գեր լար ված օ րա կար գով բժշկա կան ու սուց ման 
(ԳլՕԲՈՒս) ծրագ րում օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րի ներգ րավ ման հար ցը:  

Ռեկ տո րի խորհր դա կան Ի զա բել Աբ գար յա նը գիտ խորհր դի հաս տատ մա նը ներ-
կա յաց րեց «Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմն ադ րա մի հաշ վա պա-
հա կան բաժ նի և  ֆի նան սա կան վեր լու ծութ յուն նե րի բաժ նի գոր ծու նեութ յան կա նո նա-
կար գե րը: 

 Գիտ խոր հուր դը հաս տա տեց նաև «Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» 
հիմն ադ րա մի «Ա ռար կա յա կան ու սումն ա մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի», «Աշ խա տող-
նե րի ու ղեգ րումն ե րի մա սին», «Ուս ման վճա րի փոխ հա տուց ման մա սին» կա նո նա-
կար գե րը:

 Զե կու ցումն ե րից հե տո անց կաց վեց ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի և պ րո ֆե սոր նե րի 
ընտ րութ յուն։ 

Ար մեն  Մու րադ յա նը կար ևո րեց ամ բիոն նե րի տե ղա փո խումն երն ու դրանց առ կա-
յութ յու նը հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րում` ու րա խութ յամբ նշե լով, որ մեծ են զար-
գա ցումն ե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել ամ բիոն նե րի գործունեության արդ յուն քում: 

ԵՊԲՀ՝ զար գաց ման գծով պրո ռեկ տոր Ա րա  Ղա զար յանն իր հեր թին հա վե լեց, որ 
 «Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը մեծ աճ է գրան ցել՝ ամ բիոն նե րի առ-
կա յութ յա ն շնոր հիվ: 

«Անց յալ տա րի մա յիս ամ սին  «Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում ե ղել 
է 3 ամ բիոն, այս տար վա մա յի սին ՝ այդ թիվը կազմել է 13, ավելացրած սի մու լիա ցիոն 
կենտ րոնը, հի վանդ նե րի թի վը, օ րի նակ, ե ղել է 126, այս տար վա մա յի սին՝ 2000»,-ա-
սաց նա:

Այ նու հետև գիտ խոր հուր դը փակ-գաղտ նի քվեար կութ յամբ էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ-
բիո նի վա րիչ ընտ րեց Ե լե նա Ա ղա ջա նո վա յին, ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման ամ-
բիո նի վա րիչ ՝  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նին,  հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
ֆա կուլ տե տի մաշ կա վե նե րա բա նութ յան և  կոս մե տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ՝  Խա չիկ 
 Խա չիկ յա նին, ԼՕՌ ամ բիո նի վա րիչ՝ Ար թուր  Շու քուր յա նին, ն յար դա բա նութ յան ամ-
բիո նի վա րիչ՝  Հով հան նես  Ման վել յա նին և վ աս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի 
ամ բիո նի վա րիչ ՝ Ար մեն  Չարչ յա նին: 

Իսկ պրո ֆե սոր ներ ընտր վե ցին վ աս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի ամ բիո նի 
վա րիչ  Վա չա գան Այ վազ յա նը,  Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան վ աս-
ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր Ար մեն Այ վազ յա նը, ԼՕՌ հի-
վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Վար դան Ազ նա վուր յա նը, ն յար դա բա նութ յան 
ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Լի դիա  Գի մո յա նը, ԼՕՌ հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
 Նո րայր  Լու սին յա նը,  հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան  ճա ռա գայ թա յին 
ախ տո րոշ ման ամ բիո նի վա րիչ  Գա յա նե  Խա չատր յա նը, ԼՕՌ հի վան դութ յուն նե րի ամ-
բիո նի պրո ֆե սոր Ար մեն  Հա րութ յուն յա նը, հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ-
յան նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Գուր գեն  Հով հան նիս յա նը,  հետ բու հա կան 
և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման ամբիոնի վա րիչ  Գո հար 
 Վար դան յա նը:

ԳԻՏԽՈՐՀԴԻՆԻՍՏՈՒՄ

ԸՆՏՐՎԵՑԻՆԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ

ՎԱՐԻՉՆԵՐԵՎՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐ

Գիտություն



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
տե ղի ու նե ցավ գի տա կան խորհր դի նիստ, ո րի ըն թաց քում ԵՊԲՀ զար գաց ման և 
 մար քե թին գի գծով պրո ռեկ տոր Ա րա  Ղա զար յա նը ներ կա յաց րեց կա տա րած աշ խա-
տանք նե րի տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը: Պ րո ռեկ տորն անդ րա դառ նա լով կրթութ-
յա նը, գի տութ յանն ու հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի կող մից ծա ռա յութ յուն-
նե րի մա տուց մա նը՝ նշեց, որ ան հար ժեշտ է առ կա հար ցե րի վե րա բեր յալ հա մա տեղ 
քննար կում և  արդ յու նա վետ ո րո շումն ե րի ըն դու նում:

Ա րա  Ղա զար յա նի խոս քով՝ ԵՊԲՀ-ն, լի նե լով հան րա պե տութ յու նում միակ պե տա-
կան հաս տա տութ յու նը, ո րը տա լիս է բարձ րա գույն կրթութ յուն բժշկութ յան ո լոր տում, 
ձգտում է կա տա րե լա գոր ծել մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րը՝ դուրս գա լով մի ջազ գա-
յին շու կա:  Զար գաց ման և  մար քե թին գի գծով պրո ռեկ տորն ա ռա ջար կում է պար-
բե րա բար ի րա կա նաց նել պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի վե րա պատ րաս տում 
ար տերկ րում, դա սա վանդ ման մե թո դա բա նութ յան փո փո խութ յուն ներ, հա մա գոր-
ծակ ցութ յուն ար տա սահ ման յան հի վան դա նոց նե րի հետ, այդ թվում՝ սպա սարկ ման 
ո րա կի վե րահսկ ման օ ղա կի սահ մա նում: Ան դա րա դառ նա լով գի տութ յա նը՝ Ա րա 
 Ղա զար յա նը նշեց, որ անհ րա ժեշտ է վե րա զի նել առ կա լա բո րա տո րիա ներն ու ստեղ-

ծել նո րե րը: « Հա մալ սա րա նի զար գաց ման տես լա կա նի հա մա ձայն՝ նա խա տե սում 
ենք ա ռա ջի կա ե րեք տա րի նե րի հա մար առն վազն ե ռա պատ կել օ տա րեր կար ցի 
ու սա նող նե րի թի վը, զար գաց նել օ տա րա լե զու կրթութ յուն մա տու ցող դա սա խոս-
նե րի հմտութ յուն նե րը, ինչ պես նաև՝ դա սա խոս նե րի՝ օ տար լե զու նե րի ի մա ցութ յու-
նը»,- նշեց նա՝ ա վե լաց նե լով, որ աշ խա տանք ներ են տար վում մի ջազ գա յին վար-
կա նի շա յին ցու ցակ նե րում մի քա նի տար վա ըն թաց քում լա վա գույն հա զա րի մեջ 
ընդգրկ վե լու ուղ ղութ յամբ:

Պ րո ռեկ տո րի կար ծի քով՝ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րում ամ բիոն նե րի 
գտնվե լու պա րա գա յում ինչ պես կրթութ յան, այն պես էլ բուժ ծա ռա յութ յան ո րա կի 
սահ մա նումն ա վե լի հեշտ է: « Պա ցիենտ նե րը տե ղե կա նա լով, որ հի վան դա նո ցը 
հա մալ սա րա նա կան է, ա վե լի մեծ վստա հութ յուն են ու նե նում մա տուց վող ծա ռա-
յութ յուն նե րի նկատ մամբ»,- ա սաց նա:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ անհ րա ժեշտ է հստակ սահ մա-
նել կրթա կան, գի տա կան ու կլի նի կա կան զար գաց ման ուղ ղութ յուն նե րը: «Այս ուղ-
ղութ յուն նե րին, ան շուշտ, պետք է ա վե լաց նել նաև հա մալ սա րա նի թվայ նաց ված 
կա ռա վա րու մը՝ նոր մո տե ցումն ե րով»,- ա սաց ռեկ տո րը՝ ընդգ ծե լով, որ ԵՊԲՀ-ն 
 մի ջազ գա յին սուբ յեկտ է և  մար քե թին գա յին աշ խա տան քի արդ յուն քում պետք է լի-
նի մրցու նակ ու մի ջազ գա յին բո լոր չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան:

 Զար գաց ման և  մար քե թին գի գծով պրո ռեկ տո րը հա վաս տիաց րեց, որ մեկ տար-
վա ըն թաց քում հա մալ սա րա նա կան ե րեք հի վան դա նոց նե րում կներդր վի ու կկի-
րառ վի ընդ հա նուր է լեկտ րո նա յին ծրա գիր:

Օ րա կար գի հա մա ձայն՝ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո-
ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը ներ կա յաց րեց «ԵՊԲՀ-ում ամ բիո նի պատ վա վոր 
պրո ֆե սո րի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման մա սին» նա խա-

գի ծը, ո րը հաս տատ վեց գիտ խորհր դի ան դամն ե րի կող մից:
 Գառ նիկ Ա վե տիս յա նի ներ կա յաց մամբ՝ պատ վա վոր պրո ֆե սո րի կոչ ման կա րող են 

հա վակ նել նրանք, ով քեր կբա վա րա րեն նե րա կա յաց ված 10 պա հանջ նե րից առն վազն 
8-ը:

Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ պատ վա վոր պրո ֆե սոր նե րի աշ խա տան քա յին գոր-
ծու նեութ յան կազ մա կեր պու մը բխում է ԵՊԲՀ-ի շա հե րից: «Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 
պատ վա վոր պրո ֆե սո րը ԵՊԲՀ-ի կող մից ստա նա լու է աշ խա տա վարձ՝ ել նե լով աշ խա-
տան քա յին պայ ման նե րից»,- նշեց ռեկ տո րը:

 Գի տա կան խորհր դի նիս տում տե ղի ու նե ցավ նաև ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժութ-
յան ամ բիո նի պե տի ընտ րութ յուն: Այդ պաշ տո նում ընտր վեց ռազ մա դաշ տա յին վի րա-
բու ժութ յան ամ բիոն ա վագ դա սա խոս  Կա մո  Շա բո յա նը:  Գիտ խոր հուր դը թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիոն վա րիչ, ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Լա զար 
Ե սա յա նին տվեց պրո ֆե սո րի, իսկ հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի ա վագ դա սա-
խոս Ք րիս տի նա  Վար դան յա նին դո ցեն տի գի տա կան կո չումն ե րի շնորհ ման ե րաշ խա-
վո րութ յուն:

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻՄԱՅԻՍԱՄՍՎԱ

ՆԻՍՏԻՆՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆԲՈՒՀԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, նեյ րո գի-
տութ յան լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը ԵՄ-Ար ևել յան գոր ծըն կե րութ-
յան հրա վե րով հու նի սի 9-ից 12-ը Բր յու սե լում մաս նակ-
ցել է Եվ րա միութ յան և Ար ևել յան գոր ծըն կե րութ յան 
ան դամ երկր նե րի միջև գի տութ յան, տեխ նո լո գիա յի և 
 նո րա րա րութ յան բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ամ փո փիչ ժո ղո վին (“EU-EaP STI cooperation: Beyond 
2020”):

Պ րո ռեկ տո րը ներ կա յաց րել է Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա ջո ղութ յուն նե րը վե րոնշ-
յալ ո լորտ նե րում։ Ն րա ե լույ թի ա ռանց քում էր ԵՊԲՀ-ի 
կող մից շա հած Եվ րա միութ յան « Հո րի զոն 2020 CO-
BRAIN» ծրա գիրն էր:

Այ ցի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած մի շարք քննար-
կումն ե րը՝ նվիր ված գի տութ յան, տեխ նո լո գիա նե րի և 
 նո րա րա րութ յան բնա գա վա ռում Եվ րա միութ յան և Ար-
ևել յան գոր ծըն կե րութ յան ան դամ երկր նե րի միջև հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ամ րապնդ մա նը, « Հո րի զոն 2020» և 
« Հո րի զոն-Եվ րո պա» ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆՀԵՏԵՊԲՀ-Ի

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՊՏՈՒՂՆԵՐԸ՝

ԲՐՅՈՒՍԵԼԻՑ

Գիտություն



 Հու նի սի 22-ին  Ծաղ կա ձո րում կա յա ցավ ե րի տա-
սարդ գիտ նա կան նե րի դպրոց՝  «Ա ռողջ մար մին, 
հզոր ե րի տա սար դութ յուն, կա յուն ա պա գա» թե մա-
յով։  Սե մի նար նե րի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա-
տար վեց ե րի տա սարդ նե րի հա մար շատ կար ևոր և  
ար դիա կան հար ցե րին։

ԳԱԱ  է կո կենտ րո նի սննդի ռիս կե րի գնա հատ-
ման կենտ րո նի ղե կա վար  Դա վիթ  Պի պո յա նը 
հան դես ե կավ զե կույ ցով՝  «Սնն դա կարգ և  ա ռողջ 
ե րի տա սար դութ յուն», որն ան ցավ քննար կա յին 
մթնո լոր տում։  Պի պո յա նը շեշ տեց  բժիշկ նե րի դե րի 
կար ևո րութ յու նը ա ռողջ սնուց ման, ա ռողջ ապ րե-
լա կեր պի քա րոզ ման հար ցում՝ որ պես այդ ար ժե-
հա մա կար գի կրող ներ։

ԵՊԲՀ հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի ամ բիո նի դա-
սա խոս Ար մեն Մկրտչ յա նը, հան դես գա լով «Ի՞նչ 
են ա նում մեզ հետ տրանս ճար պե րը, և  ի՞նչ կա րող 

ենք ա նել մենք դրանց հետ»  զե կույ ցով, ու-
սա նող նե րին և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան-
նե րին  ներ կա յաց րեց տրանս ճար պե րի 
ա ռա ջաց ման պատ մութ յու նը, դրանց օգ-
տա գոր ծու մը սննդի մեջ, վեր ջին նե րիս ազ-
դե ցութ յու նը օր գա նիզ մի վրա և դ րան ցից 
խու սա փե լու տար բե րակ նե րը։

 Դե ռա հաս նե րի ա ռող ջութ յան ծրագ րի 
հա մա կար գող  Մա րի նա  Մել քու մո վան  ներ-
կա յաց րեց դե ռա հաս նե րի ա ռող ջութ յան 
հետ կապ ված մի շարք հար ցեր՝ ա ռողջ ապ-
րե լա կերպ, մի ջա վայր, հա սա րա կա կան ու 
պե տա կան ու շադ րութ յուն, հե տա զո տութ-
յուն ներ՝  «Ե րի տա սարդ նե րի ա ռող ջութ-
յու նը՝ կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի 
գրա վա կան» զե կույ ցի շրջա նա կում։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԴՊՐՈՑԸ՝ԾԱՂԿԱՁՈՐՈՒՄ
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ՀՀ ԱՆ ու ռուց քա բա նութ յան գծով խորհր դա տու, 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խորհր դա կան, ԵՊԲՀ ու ռուց քա բա-
նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ Գ ևորգ  Թա մամ յա նի՝  «Դր-
վագ ե րի տա սար դի կյան քից»  զե կույ ցը հե տաքր քիր 
էր ներ կա նե րի՝ հատ կա պես ու սա նող նե րի հա նար։ 
 Թա մամ յա նի՝ բժշկա գի տութ յան և  ա ռող ջա պա հութ-
յան ո լոր տում կա յա ցած մաս նա գե տի մաս նա գի տա կան 
փոր ձի ու ա ռա ջըն թա ցի բա նաձ ևի ներ կա յա ցու մը միտ-
ված էր ուղ ղոր դիչ դեր ու նե նալ այդ ու ղին բռնած ե րի-
տա սարդ նե րի հա մար։

ԵՊԲՀ գի տութ յան վար չութ յան աշ խա տակ ցու հի 
 Տաթ ևիկ  Խո դե դան յա նի՝ «Ա վե լի հզոր ե րի տա սար-
դութ յուն» թե մա յով զե կույ ցը վե րա բե րում էր «այ սօր-
վա» ե րի տա սար դին՝ ներ կա յաց նե լով նրա ապ րե լա-
կեր պը, ցան կութ յուն նե րը, ձգտումն ե րը և  թե ինչ պես 
է նա պատ կե րաց նում իր ա պա գան։  Մաս նա կից նե րը՝ 
որ պես ար դի ե րի տա սարդ ներ, ի րենց տե սա կետ նե րը 
ներ կա յաց րին՝ մաս նակ ցե լով խա ղա յին քննարկ մա նը։

Իսկ ԵՊԲՀ գի տութ յան վար չութ յան պետ  Սեյ րան 
 Քո չար յա նը պատ րաս տել էր « Սե րունդ նե րի բա խու մը» 
ար դիա կան թե մա յով զե կույց, ո րում հա մե մա տա կան-
ներ անց կաց վե ցին « Սո վե տա կան  Միութ յան» ե րի տա-
սար դի և 21-րդ  դա րի ե րի տա սար դի միջև՝ գնա հա տա-
կան նե րը թող նե լով մաս նա կից նե րին։

 Վեր ջում « Տե սութ յուն ա մեն ին չի մա սին» զե կույ ցով 
ներ կա յա ցան մաս նա կից ու սա նող նե րը, ո րոնք՝ որ-
պես ներ կա յիս ե րի տա սար դութ յան մաս, ներ կա յաց րին 
ի րենց ա ռօր յան, պատ կե րա ցումն ե րը, շեշ տե ցին կա մա-
վո րա կան աշ խա տանք նե րի մեջ ներգ րավ վա ծութ յան 
կար ևո րութ յու նը հա սա րա կութ յա նը ա վե լի մոտ գտնվե-
լու և  սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում ընդգրկ ված լի նե լու 
գոր ծում։

Ընդ հա նուր առ մամբ զե կու ցումն երն ան ցան բուռն 
քննարկ ման ակ տիվ մթնո լոր տում, ինչն էլ վկա յում է 
ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրո ցի հա ջող կա յա-
նա լու մա սին։

Գիտություն



ԵՊԲՀԱՆՎԱՆԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ

ՀԱՄԼԵՏԳԱՍՈՅԱՆԸ

ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

ՎԱՐԵՑՀԱՐԱԶԱՏԲՈՒՀՈՒՄ

ԵՊԲՀ-ում կա յա ցած՝ « Հե տա զո տա կան մե թոդ ներ՝ ա ռող-
ջա պա հութ յան ո լոր տում» թե մա յով սե մի նար-քննար կու մը նա-
խա տես ված էր բժշկութ յան և  հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լորտ-
նե րում հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րով զբաղ վող կամ 
հե տաքրքր ված դա սա խոս նե րի և  ու սա նող նե րի հա մար։

 Ֆի լա դել ֆիա քա ղա քի  Թեմփլ հա մալ սա րա նի ա ռող ջա պա-
հութ յան քա ղա քա կա նութ յան և  ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի հե տա զո տութ յան ո լոր տում փի լի սո փա յութ յան դոկ-
տո րի (PhD) թեկ նա ծու  Համ լետ  Գա սո յա նը նշեց, որ սե մի նա րի 
հիմն ա կան նպա տա կը հե տա զո տութ յուն ներ կա տա րե լուն 
նպաս տելն է, մաս նա կից նե րի գի տա կան նա խագ ծե րին վե րա-
բե րող գա ղա փար նե րը ֆոր մալ նա խագ ծե րի և  գի տա կան աշ-
խա տութ յուն նե րի վե րա ծե լուն օգ նե լը, հե տա զո տող նե րի միջև 
կա պե րի ստեղ ծու մը:

« Հա յաս տա նում հե տա զո տութ յուն նե րով ա վե լի հայտ նի 
է սո ցիո լո գիա յի ո լոր տը, բժշկութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան, 
հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լոր տում հե տա զո տութ յան պա կաս 
կա: Այդ պատ ճա ռով ցան կա նում եմ խո սել, թե ին չի հա մար 
ենք ա նում հե տա զո տութ յուն, ինչ նպա տակ ու նենք, ինչ պես 
կա րող ենք հեշ տութ յամբ ծրագ րեր ու տվյալ ներ գտնել, ինչ-
պես վեր լու ծենք, տպագ րենք և  մարդ կանց հայտ նենք մեր կա-
տար ված աշ խա տանք նե րի մա սին»,- ա սաց նա՝ շեշ տե լով, որ 
յու րա քանչ յուր մաս նա կից հնա րա վո րութ յուն կու նե նա կիս վել 
իր ծրագ րով՝ ստա նա լով ի րեն հու զող բո լոր հար ցե րի պա-
տաս խա նե րը:

 Համ լետ  Գա սո յա նը սե մի նա րի ա ռա ջին մա սում խո սեց հե-
տա զո տա կան նա խագ ծե րի մշակ ման մա սին, այ նու հետև 
անդ րա դար ձավ հե տա զո տա կան նա խագ ծե րի կազմ ման, 
դրա մաշ նորհ նե րի տես քով ֆի նան սա վո րում ստա նա լու և 
 գի տա կան հոդ ված նե րի տպագր մա նը վե րա բե րող հար ցե րին։ 
Ն շենք, որ  Համ լետ  Գա սո յա նը ստա ցել է հան րա յին ա ռող ջա-
պա հութ յան մա գիստ րո սի կո չում  Հա րա վա յին Ֆ լո րի դա յի հա-
մալ սա րա նից՝ ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պութ յուն ներ և 
 կա ռա վա րում մաս նա գի տաց մամբ։

 Համ լետ  Գա սո յա նը ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե-
տի շրջա նա վարտ է։  Նա ոչ միայն ա ռող ջա պա հութ յան քա-
ղա քա կա նութ յան և  ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 

հե տա զո տութ յան ո լոր տում փի լի սո փա յութ յան դոկ տո րի 
(PhD) թեկ նա ծու է  Թեմփլ հա մալ սա րա նում (ԱՄՆ), այլև 
ԱՄՆ  Պետ  Դե պար տա մեն տի  Մաս կի ծրագ րի շրջա նա-
վարտ է և  Թեմփլ հա մալ սա րա նի պրե զի դեն տա կան գի-
տա կան փոր ձա գետ (presidential fellowship recipient):

 Համ լետ  Գա սո յա նը հե տա զո տա կան խորհր դատ վութ յուն 
է տրա մադ րել տե ղա կան և  մի ջազ գա յին մի շարք կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի։  Նա նաև օգ նել է նա խագ ծել դրա մաշ-
նոր հա յին ծրագ րեր՝ « Վորլդ  Վիժն» մի ջազ գա յին բա րե գոր-
ծա կան կազ մա կեր պութ յան  Հա րա վա յին  Կով կա սի ծրագ րի 
հա մար։ Հ. Գա սո յա նի գի տա կան հոդ ված նե րը տպագր վել 
են ԱՄՆ-ի և  մի ջազ գա յին ա ռա ջա տար գի տա կան հան դես-
նե րում։ 
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ՇԻՐԱԿԻՄԱՐԶԻԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

ԾԱՆՈԹԱՑԱՆԲԺՇԿԻ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆԸ

 Շի րա կի մար զի 6 գյու ղի դպրոց նե րի ա շա կերտ ներն  
այ ցե լել էին ԵՊԲՀ-ը՝ ծա նո թա նա լու  բժշկի մաս նա գի-
տութ յա նը՝ ա պա գա յում գի տակց ված ո րո շում կա յաց-
նե լու նպա տա կով:

« Հա յաս տա նի մա նուկ ներ» բա րե գոր ծա կան հիմն ադ-
րա մի մաս նա գի տա կան կողմն ո րոշ ման ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում և ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի ջան քե րով 
ա շա կերտ նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան ոչ միայն 
տե սա կա նո րեն առնչ վել նա խընտ րած մաս նա գի տութ-
յա նը, այլև գործ նա կա նո րեն՝ շրջե լով  Մի քա յել յան վի-
րա բու ժութ յան ինս տի տու տի և բժշ կա կան հա մալ սա-
րա նի սի մու լա ցիոն կենտ րոն նե րում:

Ն շենք, որ հիմն ադ րա մի ծրագ րերն սկսել են ի րա-
գործ վել 2004 թվա կա նին՝ մեկ գյու ղից և  ընդ լայն վել դե-
պի Ար մա վի րի, Ա րա գա ծոտ նի,  Լո ռու,  Գե ղար քու նի քի, 
 Շի րա կի և  Տա վու շի մար զե րի գյու ղա կան հա մայնք ներ։

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
գծով պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը՝ ող ջու-
նե լով ա շա կերտ նե րին, նշեց, որ բժշկի աշ խա-
տան քը մար դա սի րա կան է և  մեծ ջան քեր է պա-
հան ջում. « Ձե զա նից շա տերն այ սօր հնա րա վոր է 
ա վե լի շատ ցան կա նան դառ նալ բժիշկ, իսկ մյուս-
նե րը՝ վերջ նա կա նա պես ո րո շեն, որ եր բեք բժիշկ 
չեն դառ նա լու: Բ ժիշկ լի նե լը շատ մեծ պա տաս խա-
նատ վութ յուն է, շատ մեծ բա վա կա նութ յուն. երբ քո 
կա տա րած աշ խա տան քի արդ յուն քում տես նում ես 
հի վան դին ա ռողջ» ,-ա սաց նա՝ կիս վե լով իր մաս-
նա գի տա կան փոր ձով:

Այ նու հետև ա շա կերտ նե րը հետ բու հա կան և 
 շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տո րին 
ուղ ղե ցին ի րենց հու զող հար ցե րը:

Ն շենք, որ նման այ ցե լութ յուն նե րը ԵՊԲՀ շա րու-
նա կա կան են լի նե լու:

Կրթություն



ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցավ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա-
նի ու սումն ա մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մա կեր պած 
պաս տառ նե րի մրցույ թի բաց ցու ցադ րութ յու նը, որ տեղ 
ներ կա յաց վե ցին 21 պաս տառ ներ՝ «Հ յուս վա ծա բա նութ-
յուն» ա ռար կա յից: Ու սա նող նե րի ու ժյու րիի կող մից հա վա-
նութ յան ար ժա նա ցած պաս տառ նե րից ե րե քը ճա նաչ վե ցին 
հաղ թող, և դ րանց հե ղի նակ ներն ար ժա նա ցան մրցա նակ-
նե րի: Ն շենք, որ ժյու րիի կազ մում էին՝ ու սումն ա կան աշ-
խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տո րը, ֆա կուլ տետ նե րի դե-
կան նե րը, հյուս վա ծա բա նութ յան ամ բո նի դա սա խոս ներ և 
ՈւԽ ու սումն ա մե թո դա կան հանձ նա ժո ղո վի 2 ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ:

 Պաս տառ նե րի ցու ցա հան դես-մրցույ թի արդ յունք նե րի 
ամ փոփ ման արդ յուն քում՝ հաղ թող են ճա նաչ վել` 1-ին տեղ՝ 
Ի զա բել լա  Սի մոն յանն ու  Դա վիթ Անդ րեաս յա նը՝ «Ար տա-
քին, մի ջին և  ներ քին ա կանջ» պաս տա ռի հա մար, 2-րդ 

 տեղ՝ Ա ֆի նա Աբ րա համ յա նը՝ « Նոսր շա րակ ցա կան հյուս-
վածք» պաս տա ռի և 3-րդ  տեղ՝ Ս վետ լա նա Օ հան յա նը՝ 
«Ուր ցա գեղձ» պաս տա ռի հա մար: 

ՊԱՍՏԱՌՆԵՐԻ

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ-ՄՐՑՈՒՅԹ՝

«ՀՅՈՒՍՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ
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« Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի պո լիկ լի նի կա յում 
գոր ծող պրո ֆե սո րա կան պո լիկ լի նի կա յի նպա տակն է ա վե լի 
հա սա նե լի դարձ նել ԵՊԲՀ պրո ֆե սոր նե րի խորհր դատ վութ յու-
նը քա ղա քա ցի նե րի հա մար:

Ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սո րա կան 
պո լիկ լի նի կա յի նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նակ, թո քա բան, պրո ֆե-
սոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նի խոս քով՝ կան բազ մա թիվ տա րած-
ված խնդիր ներ, ո րոնք դեռ չեն ձևա վոր վել որ պես հի վան դութ-
յուն: « Մեր գոր ծու նեութ յու նը միտ ված է խնդիր նե րը լու ծե լուն. 
լու ծել դրանք հենց սկզբնա կան շրջա նում»,- ա սաց պրո ֆե սորն՝ 
ա վե լաց նե լով, որ պա ցիենտ ներն ա վե լի հա ճախ դի մում են որ ևէ 
բժշկի մոտ խորհր դատ վութ յուն անց նե լուց հե տո, երբ արդ յունք-
նե րը գո հաց նող չեն լի նում:

«Որ պես թո քա բան՝ մեզ դի մում են որ ևէ հի վան դա նո ցում ամ-
բու լա տոր բու ժում ստա նա լուց կամ ինք նա բու ժու մից հե տո:  Շատ 
հա ճախ մար դիկ նա խընտ րում են հա մա ցան ցից ստա ցած 
ին ֆո րա մա ցիան՝ մաս նա գե տի խորհր դատ վութ յան փո-
խա րեն»,-ա սաց նա՝ ընդգ ծե լով, որ քա ղա քա ցի նե րի հա-
մար բու ժօգ նութ յուն ստա նա լու ա ռաջ նա յին օ ղա կը պետք 
է լի նի ըն տա նե կան բժիշ կը՝ թե րապև տը, ո րը պետք է պա-
ցիեն տին ուղ ղոր դի, քա նի որ ե թե այդ գոր ծըն թա ցը դուրս 
է գա լիս ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յան շրջա նա կից, խնդիր 
է ա ռա ջա նում, հատ կա պես, երբ պա ցիենտն ինքն է ո րո-
շում, թե ինչ մաս նա գե տի դի մի՝ օգ տա գոր ծե լով տար բեր 
խոր հուրդ ներ, ան գամ գրա կա նութ յուն, ո րը պատ րաստ չէ 
ըն կա լել:

 Մի քա յել  Նա րի ման յա նի կար ծի քով՝ պրո ֆե սո րա կան 
պո լիկ լի նի կա յի անձ նա կազ մի գի տե լիք նե րը, փոր ձը, 
ո րոնք ձեռք ենք բեր վել տա րի նե րի ըն թաց քում, ուղղ ված 
են ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յա նը՝ հի վան դութ յուն նե րը 
կան խար գե լուն, այդ ուղ ղութ յամբ ծա գած խնդիր նե րը լու-
ծե լուն:

Ըն թա ցիկ տա րում պրո ֆե սո րա կան պո լիկ լի նի կա 
դի մել և ԵՊԲՀ պրո ֆե սոր նե րի կող մից բժշկա կան 
խորհր դատ վութ յուն է ստա ցել 371 ՀՀ քա ղա քա ցի:

 Հի շեց նենք՝ « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լի րի պո լիկ լի նի կա յում ԵՊԲՀ պրո ֆե սոր նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վում են անվ ճար բժշկա կան 
խորհր դատ վութ յուն ներ հետև յալ մաս նա գի տութ-
յուն նե րով՝ թո քա բա նութ յուն, ՔԿԱ հի վան դութ-
յուն ներ, վի րա բու ժա կան հի վան դութ յուն ներ, 
կո լոպ րոկ տա լո գիա, ման կա բու ժութ յուն, մաշ կա-
բա նութ յուն և  սե ռա վա րա կա բա նութ յուն, նյար դա-
բա նութ յուն, նյար դա վի րա բու ժութ յուն, սրտա բա-
նութ յուն, էն դոկ րի նա լո գիա և  ակ նա բու ժութ յուն: 
 Խորհր դատ վութ յուն նե րը կա տար վում են ցան կա-
ցած բնակ չի հա մար` ան կախ տա րի քից, սե ռից և 
ս պա սարկ ման տա րած քից, նախ նա կան գրան ցու-
մով, յու րա քանչ յուր շա բաթ օր` ժա մը 10:00-12:00:

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԿԱՆՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆ

ՀԱՍԱՆԵԼԻԷԴԱՐՁՆՈՒՄԵՊԲՀ

ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

Կլինիկական



 Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցը մա յի սի 
18-19-ը հյու րըն կա լել էր  Մոսկ վա յի թիվ 1 կլի նի կա կան հի-
վան դա նո ցի նյար դա վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի ղե-
կա վար, պրո ֆե սոր  Մու շեղ Ս տե փան յա նին:

 Ան վա նի նյար դա վի րա բույ ժը մա յի սի 18-ին անց կաց րել է 
խորհր դատ վութ յուն ներ, ինչ պես նաև՝ հան դիպ մա նը ներ-
կա ո լոր տի մաս նա գետ նե րի հետ կիս վել է մաս նա գի տա-
կան հա րուստ փոր ձով:  Մա յի սի 19-ին պրո ֆե սոր  Մու շեղ 
Ս տե փան յա նը  Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցում ի րա կա նաց րել է ող նա շա րա յին բարդ վի րա հա-
տութ յուն ներ:

  Մի քա յել յան հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցը շա րու-
նա կում է հյու րըն կա լել ար տերկ րի հայ և  այ լազ գի ան վա նի 
մաս նա գետ նե րին, ո րոնք ոչ միայն խորհր դատ վութ յուն-
ներ են ի րա կա նաց նում, այլև կա տա րում են բարդ վի րա-
հա տութ յուն ներ՝ լավ հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծե լով 
մաս նա գի տա կան փոր ձի փո խա նակ ման հա մար:

ԱՆՎԱՆԻՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒՅԺԸ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵԼԷՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆԲԱՐԴ

ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին-
վա զիվ սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի բու ժանձ նա կազ մի 
օ պե րա տիվ աշ խա տան քի արդ յուն քում հա ջող վել է վե րա-
կանգ նել 54-ամ յա տղա մար դու սրտի աշ խա տան քը:

Ին վա զիվ սրտա բա նութ յան ծա ռա յութ յան սրտա բան 
 Ցո լակ  Սարգս յա նի խոս քով՝ 54-ամ յա տղա մարդն ա ռաջ-
նա կի հի վանդ է, այ սինքն՝ նախ կի նում սրտի գան գատ ներ 
չի ու նե ցել: «Այ սօր ա ռա վոտ յան ցա վեր է ու նե ցել կրած-
քա վան դա կի շրջա նում, որն ուժգ նա ցել է ձեռ քի շարժ ման 
ժա մա նակ:  Դա բնո րոշ չէ սրտա յին գան գատ նե րի դեպ-
քում»,- ա սաց բժիշկն՝ ա վե լաց նե լով, որ հի վանդն իր ու շադ-
րութ յու նը գրա վել է հի վան դա նո ցի մի ջանց քում, վեր ջինս 
գան գատ վել է ձախ ձեռ քի, կրծքա վան դա կի ցա վե րից:

Բ ժիշ կը, լսե լով պա ցիեն տի գան գատ նե րը, հաս կա նա-
լով վի ճա կի ծան րութ յունն՝ ան մի ջա պես կազ մա կեր պել 
է նրա տե ղա փո խութ յունն ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նութ-
յան բա ժա մունք:  Կա տար վել է է լեկտ րասր տագ րութ յուն, 
ո րից հե տո՝ մի քա նի րո պեի ըն թաց քում, հի վան դի մոտ 
ար ձա նագր վել է սրտի կանգ:

Ողջ բու ժանձ նա կազ մի ընդգր կու մով՝ ան մի ջա պես 
սկսել են սիրտ-թո քա յին վե րա կա նագն ման աշ խա տանք-
ներ ի րա կա նաց նել. կա տար վել է բազ մա կի դե ֆիբ րիլ յա-
ցիա ներ, ո րոնց արդ յուն քում հա ջող վել է վե րա կանգ նել 
հի վան դի սրտի աշ խա տան քը:  Հի վանդն ան մի ջա պես 
տե ղա փոխ վել է կա տե տե րի զա ցիոն լա բո րա տո րիա, 
կա տար վել է ան գիոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ յուն, հայտ-
նա բեր վել է ձախ ա ռա ջա յին վայ րէջ զար կե րա կի խցա-
նում: Բ ժիշկ ին վա զի վիստ նե րի մաս նակ ցութ յամբ բաց-
վել է ձախ ա ռա ջա յին վա րէջ զար կե րա կը, ո րից հե տո 
հե մո դի նա միկ դրա կան արդ յունք նե րով հի վան դը նո րից 
տե ղա փոխ վել է ին տեն սիվ թե-
րա պիա յի բա ժան մունք՝ հե տա-
գա հսկո ղութ յան նպա տա կով:

Սր տա բան  Ցո լակ 
 Սարգս յա նը փաս տում է՝ ե թե 
այս ա մե նը տե ղի ու նե նար 
ոչ թե ան հե տաձ գե լի սրտա-
բա նութ յան բա ժան մուն քում, 
այլ՝ ար տա հի վան դա նո ցա յին 
պայ ման նե րում, հա վա նա կա-
նութ յու նը մեծ է, որ չհա ջող վեր 
փրկել հի վան դի կյան քը:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆԲԺԻՇԿՆԵՐԻ

ՕՊԵՐԱՏԻՎԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄՀԱՋՈՂՎԵԼԷ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ54-ԱՄՅԱ

ՏՂԱՄԱՐԴՈՒՍՐՏԻԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Կլինիկական



ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն  Մու րադ յանն 
օ րերս ըն դու նեց  Վա շինգ տո նի հա մալ սա րա նի ու-
ռուց քա բա նութ յան և գ լո բալ ա ռող ջա պա հութ յան 
պրո ֆե սոր,  Սիեթ լի՝ քաղց կե ղի ալ յան սի կրծքա գեղ-
ձի կենտ րո նի տնօ րեն  Ջու լի Գ րա լոո ւին, ինչ պես նաև՝ 
 Վա շինգ տո նի հա մալ սա րա նի կրծքա գեղ ձի կենտ-
րո նի գլո բալ ծրագ րե րի ղե կա վար Ա լի սոն Դ վա լա-
ձեին և « Հե նա րան» հիմն ադ րա մի տնօ րեն Հ ռիփ սի-
մե  Մար տի րոս յա նին:  Հան դիպ մա նը մաս նակ ցում էին 
նաև ռեկ տո րի խորհր դա կան, ման կա կան ու ռուց քա-
բան Գ ևորգ  Թա մամ յանն ու  Մի քա յել յան վի րա բու-
ժութ յան ինս տի տու տի քի միա թե րա պիա յի կլի նի կա յի 
ղե կա վար  Դա վիթ  Զոհ րաբ յա նը:

 Ներ կա նե րը հան դիպ ման ըն թաց քում քննար կե ցին 
 Հա յաս տա նում հոկ տեմ բե րին կա յա նա լիք « Քաղց կե ղը 
վե րապ րած նե րի հա մա ժո ղո վի» կազ մա կերպ չա կան 
խնդիր նե րը, այդ թվում՝ ու ռուց քա բա նութ յան ո լոր տին 
առնչ վող տա րաբ նույթ հարց րեր:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը բժշկա կան հա մալ սա րա նի պրո ֆե-
սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե լով պրո ֆե սոր Գ րա լոո ւին և Դ վա լա ձեին  Հա յաս տան այ-
ցի հա մար՝ պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի ամ բողջ նե րու ժով ա ջակ ցել մեր երկ րի հա մար մեծ կար-
ևո րութ յուն ու նե ցող հա մա ժո ղո վի կազ մա կերպ մա նը:

ՎԱՇԻՆԳՏՈՆԻ

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸԵՊԲՀ-ՈՒՄԷՐ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րանն ար դեն եր կար տա րի ներ հա-
մա գոր ծակ ցում է Հնդ կաս տա նի հետ: 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում 
Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր 
դես պան  Յո գեշ վար  Սանգ վա նին 
ա վար տում է իր դի վա նա գի տա-
կան ա ռա քե լութ յու նը մեր երկ րում և 
 հու նի սի 27-ին ե կել էր հրա ժեշտ տա լու 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րին։

« Հա յաս տա նում հե տաքր քիր ու բո-
վան դա կա լից աշ խա տանք է կա տար-
վել։  Պե տա կան բազ մա թիվ կա ռույց-
նե րի հետ են հա րա բե րութ յուն ներ 
ստեղծ վել ու զար գա ցել։  Սա կայն իմ 
սրտում հա տուկ տեղ ու նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը, որ տեղ այ-
սօր իմ հայ րե նի քից 1100-ից ա վել ու-
սա նող է սո վո րում։ Այս հան գա ման քը 
մեր հա րա բե րութ յուն նե րը յու րա հա-
տուկ է դարձ րել»,-ա սաց դես պա նը։

 Նա` ինչ պես Ար մեն  Մու րադ յա նին, այն պես 
էլ բու հի անձ նա կազ մին իր շնոր հա կա լութ-
յու նը հայտ նեց հնդիկ ու սա նող նե րի հան դեպ 
ջերմ ու սրտա ցավ վե րա բեր մուն քի հա մար։

«Վս տահ եմ, որ իմ հայ րե նա կից ներն, 
ա վար տե լով այս բու հը, ոչ միայն լավ մաս-
նա գետ ներ, այլև լավ մար դիկ կդառ նան։ Ես 
մշտա պես կմնամ  Հա յաս տա նի բա րե կամն ու 
ըն կե րը և  պատ րաստ եմ անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում ա ջա կից լի նել բժշկա կան կրթութ-
յան հետ առնչ վող ցան կա ցած հար ցի։  Նաև 
վստա հեց նում եմ, որ կսա տա րեմ իմ հայ րե-
նի քում Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի մա սին ձևա վոր ված բա րի համ-
բա վը բարձր պա հե լուն»,-հա վե լեց  Յո գեշ վար 
 Սանգ վա նին:

ԵՊԲՀ-ի ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը ևս  կար ևո րեց Հնդ կաս տա նի 
հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի խո րա ցումն 
ու զար գա ցու մը։

« Հու սով եմ, որ այս ըն թաց քում ձևա վոր ված աշ խա տան քա-
յին ջերմ հա րա բե րութ յուն նե րը, հնդիկ ու սա նող նե րի կրթա կան 
խնդիր նե րին հա մա կող մա նի և  հե ռան կա րա յին մո տե ցումն ե-
րը կշա րու նակ վեն։ Այդ ուղ ղութ յամբ մենք միա սին կա րո ղա-
ցանք կար ևոր շատ խնդիր նե րի լու ծումն եր գտնել։ Այս ա մե նը 
նաև բա րե կա մա կան ջերմ հա րա բե րութ յուն նե րի հիմք դար-
ձավ։ Վստահ եմ, որ մենք ա պա գա յում ևս  լավ բա րե կամն եր 
կմնանք»,-ա սաց Ար մեն  Մու րադ յա նը:

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻԴԵՍՊԱՆԸ

ՀՐԱԺԵՇՏՏՎԵՑ

ԵՊԲՀՌԵԿՏՈՐԻՆ

ԵՊԲՀ հյուրեր



 Ներշնչ վե լով բա րե կա մու հու՝ ան վա նի գե նե տիկ, 
ո լոր տի նվիր յալ  Հեր մի նե  Պո ղոս յա նի խո սուն օ րի
նա կով (նա  Խորհր դա յին  Միութ յան ա ռա ջին ան
վա նի գե նե տիկ նե րից էր)՝ դպրո ցա կան տա րի քից 
 Թա մա րա  Սարգս յա նին գրա վել է գի տութ յան այս 
հե տաքր քիր ուղ ղութ յու նը, ո րի ու սում ա սիր մա
նը և, ի հար կե, զար գաց մա նը գիտ նա կա նը նվի
րել է ողջ մաս նագ իտա կան գոր ծու նեութ յու նը։  
ԵՊԲՀ բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա րիչ, կեն
սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Թա մա րա  Սարգս յա նի մա սին է ԵՊԲՀի 100ամ
յա հո բել յա նին ըն դա ռաջ ի րա կա նաց վող «Բժշկի 
ուղին» շարքի 23րդ թողարկումը։

 Գե նե տի կա յի ե զա կի կենտ րո նի և  ամ բո նի 
ստեղ ծու մը զու գակց վեց

 Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ  Թա մա րա  Սարգս յա նը հա մա տե-
ղում է գի տա կան, ման կա վար ժա կան և կ լի նի կա կան գոր ծու-
նեութ յու նը։ Եր կար տա րի նե րի փորձն ու կու տա կած գի տե լիք-
նե րը մաս նա գե տը մեկ տե ղեց մեկ կենտ րո նում։  Փա րի զի 6-րդ 
 հա մալ սա րա նում դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յու նը պաշտ-
պա նե լուց հե տո՝ նա 1998 թվա կա նին Եր ևա նում հիմն ում և 
 մինչ օրս ղե կա վա րում է Բժշ կա կան գե նե տի կա յի և  ա ռող ջութ-
յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կենտ րո նը, ո րը, փաս տա ցի, 
նաև բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի կլի նի կա կան բա զան է։  
« Գե նե տի կան բժշկա գի տութ յան ա մե նա կար ևոր ճյու ղե-
րից է:  Բա ցե լով այս կենտ րո նը՝ մենք ա ռա ջին հեր թին 
նպա տակ ու նեինք զար գաց նել մեր երկ րում գե նո մա յին և  
անձ նա կա նաց ված բժշկութ յու նը»,- ա սում է պրո ֆե սո րը։  

Ն րա խոս քով՝ կենտ րո նում ի րա կա նաց վում է գե նե-
տի կա կան հիմք ու նե ցող հի վան դութ յուն նե րի նա-
խածննդ յան և  հետծննդ յան ախ տո րո շում՝ բժշկա կան 
նո րա գույն մո լե կու լա յին-գե նե տի կա կան տեխ նո լո-
գիա նե րի կի րառ մամբ, ինչ պես նաև՝ հի վանդ նե րի բու-
ժում, վա րում և  ըն տա նիք նե րի գե նե տի կա կան խորհր-
դատ վութ յուն: Պ րո ֆե սորն ա ռանձ նա կի կար ևո րում 
և  պատ վա բեր է հա մա րում այն, որ կենտ րո նում կա-
տար վող գե նե տի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հա-
մար հիմք են հան դի սա նում Եվ րա միութ յան կող մից 
գե նե տի կա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար մշակ ված 
հանձ նա րա րա կան նե րը, ո րոնք ստեղծ վել են 2004-
2008թթ., Ստ րաս բուր գում: Այս աշ խա տանք նե րում 
նա ան ձամբ ներգ րավ ված է ե ղել որ պես փոր ձա-
գետ։ Ըն դուն ված հանձ նա րա րա կան նե րը հա մա-
պա տաս խա նում են մի ջազ գա յին ար տո նագր ված 
ու ղե ցույց նե րին (EuroGentest, EMQN, Orphanet) և 
 չա փա զանց կար ևոր ու ար դիա կան են  Հա յաս տա նի 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի հա մար։  
«Բժշ կա կան գե նե տի կա» ա ռար կա յի ու սուց ման 
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պատ մութ յու նը փաս տա ցի ԵՊԲՀ-ում սկսվել է 1999-ից, գե-
նե տի կա յի կենտ րո նի բա ցու մից մեկ տա րի անց, երբ այն որ-
պես ու սումն ա կան կուրս, ընդգրկ վել է ըն տա նե կան բժշկութ-
յան ամ բիո նի ու սումն ա կան ծրագ րում:  Հաշ վի առ նե լով 
բժշկութ յան ո լոր տում գե նե տի կա յի կար ևո րութ յու նը՝ 2011-ին ձևա-
վոր վեց բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նը, ո րի կա յաց ման գոր ծըն-
թա ցում մեծ ա վանդ ու նի ամ բիո նի վա րիչ  Թա մա րա  Սարգս յա նը:  
Բժշ կա կան գե նե տի կա յի դա սա վանդ ման և գի տակր թա կան 
ծրագ րե րի հիմ քում դրված են Եվ րո պա կան խորհր դի կող մից 
մշակ ված հա մաեվ րո պա կան կրթա կան և  մաս նա գետ նե րի վե-
րա պատ րաստ ման ծրագ րե րը։ Բժշ կա կան գե նե տի կա ա ռար-
կան ներ կա յումս ե րեք լեզ վով դա սա վանդ վում է հա մալ սա րա նի 
չոր րորդ և  յո թե րորդ կուր սի ու սա նող նե րին։ Ա պա գա բժիշկ նե րը 
հնա րա վո րութ յուն ու նեն տե ղում ծա նո թա նալ մո լե կու լա յին-գե նե-
տի կա կան և բջ ջա գե նե տի կա կան ախ տո րո շիչ մե թոդ նե րին, ներ-
կա գտնվել գե նե տի կա կան խորհր դատ վութ յան գոր ծըն թա ցին` 
ու սումն ա սի րե լով տվյալ դեպ քի ժա ռան գա կան բնույթն ու գե նե-
տի կա կան ռիս կի գնա հատ ման մո տե ցումն ե րը, ինչ պես նաև ծա-
նո թա նում են ստաց վող լա բո րա տոր արդ յունք նե րին ու նրանց 
մեկ նա բան մա նը:  Կուր սի տևո ղութ յու նը 1 շա բաթ է, սա կայն ա ռա-
ջի կա յում բժշկա կան գե նե տի կի մաս նա գի տութ յունն ա ռա վել գրա-
վիչ դարձ նե լու և  անձ նա կա նաց ված բժշկութ յունն ու սումն ա սի րող 
սո վո րող նե րին ա ռա վել լայն հնա րա վո րութ յուն տա լու հա մար 
 Թա մա րա  Սարգս յա նը կար ծում է՝ ցա նա լի է քննար կել ա ռա ջի-
կա յում կուր սի տևո ղութ յու նը եր կա րաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը։  
 Հա յաս տա նում բժիշկ-գե նե տի կի կլի նի կա կան մաս նա գի տութ յան 
բա ցա կա յութ յու նը ամ բիո նի հա մար հիմք հան դի սա ցավ մշա կե լու 
կրթա կան նա խա գիծ, ո րը հաս տատ վեց ԵՄ Tempus IV ծրագ րով և 
ն պա տա կաուղղ ված է եվ րո պա կան կրթա կան ստան դարտ նե րին 
հա մա պա տաս խան բժիշկ-գե նե տի կի մաս նա գի տա կան կրթութ յան 
ա պա հով մա նը: MedGen-ը միջ տա րա ծաշր ջա նա յին նա խա գիծ է, 
ո րը նե րա ռում է տա սը հա մալ սա րան ներ՝  Հա յաս տա նից, Իս րա յե-
լից, Ի տա լիա յից,  Մեծ Բ րի տա նիա յից, Ֆ րան սիա յից, Ավստ րիա յից, 
 Չե խիա յի  Հան րա պե տութ յու նից և Ավստ րիա յից (www.medgen.asnet.
am): MedGen-ի գլխա վոր նպա տակն է բժշկա կան գե նե տի կա յի ա մուր 
հիմ քե րի ստեղ ծումն ու զար գա ցու մը՝ ակ տիվ աշ խա տու ժի հետ միա-
սին, ին չը կհա մա պա տաս խա նի բժշկա կան գե նե տի կա յի կրթա կան 
և  մաս նա գի տա կան ստան դարտ նե րի ԵՄ հանձ նա րա րա կան նե րին, 
ինչ պես նաև մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ամ րապնդ մա նը: 
Ամ բիո նում ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նի մի շարք ո լորտ նե-
րում նաև գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա-
ցու մը։  Մաս նա վո րա պես՝ հսկա յա կան աշ խա տանք է կա տար վել 
պար բե րա կան հի վան դութ յան և  այլ ժա ռան գա կան աու տո բոր-
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բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի ու սումն ա սիր ման ուղ ղութ յամբ, 
ին չը հե տա գա յում հիմք է ծա ռա յել գի տա կան աշ խա տանք-
նե րի, թե զե րի, դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն նե րի, գի-
տա կան հոդ ված նե րի հա մար։ Ու սումն ա սի րութ յան արդ-

յուն քում մաս նա գետ նե րը ստեղ ծե ցին նաև տա րած ված, 
ինչ պես նաև հազ վա դեպ հան դի պող հի վան դութ յուն նե րի՝ 
աշ խար հում ա մե նա մեծ կի նի կա գե նե տի կա կան ռե գիստ րը։  
 Մեծ ոգ ևո րութ յամբ պատ մե լով սի րե լի աշ խա տան քի մա-
սին՝ զրու ցա կիցս հպար տո րեն ընդգ ծում է, որ տաս-
նամ յակ նե րի աշ խա տան քի շնոր հիվ կա րո ղա ցան պա-
տարս տել ե րեք կլի նի կա կան գե նե տիկ ներ, ո րոնք և  
աշ խա տում են կենտ րո նում ու դա սա վան դում բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում։  Կենտ րո նի կազ մում են մի ջազ-
գա յին հա վաս տագ րում ու նե ցող վեց մաս նա գետ ներ. եր-
կու սը՝ գի տութ յան թեկ նա ծու ներ են, չոր սը՝ դոկ տո ներ։  
« Մեզ հա ջող վեց ստեղ ծել պրո ֆե սիո նալ ծա ռա յութ յուն, շա-
րու նակ զար գաց նել հնա րա վո րութ յուն ներն ու գի տե լիք նե-
րը, և  ա մե նա կար ևո րը՝ հա մա գոր ծակ ցել հայ և  ար տերկ-
րի ա ռա ջա տար գոր ծըն կեր նե րի հետ»,- հա վե լում է տի կին 
 Սարգս յա նը։

 
Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

 Թա մա րա  Սարգս յա նը ԵՊՀ շրջա նա վարտ է։ 1981 թ. պաշտ
պա նել է թեկ նա ծու ա կան թե զը՝  «գե նե տի կա» մաս նա գի տութ
յամբ։ 1996 թ. պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան թե զը և ս տա
ցել կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան՝ 
« Գե նե տի կա և  մո լե կուլ յար կեն սա բա նութ յուն» մաս նա գի տութ
յամբ։ 1998ից առ այ սօր Բժշ կա կան գե նե տի կա յի և  ա ռող ջութ
յան ա ռաջ նա յին պահ պան ման կենտ րո նի տնօ րենն է։ 2000 թ. 
նրան ՀՀ ԲՈՀի կող մից շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում։ 1999
2009թթ. ԵՊԲՀ ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր, 
մո լե կու լա յին բժշկութ յան և բժշ կա կան գե նե տի կա յի դա սա
վանդ ման կուր սի վա րիչն էր, իսկ 20092011թթ. բժշկա կան գե
նե տի կա յի և  մո լե կուլ յար ախ տո րոշ ման ամ բիո նի վա րի չը՝ ՀՀ 
ԱՆ Ազ գա յին ա ռող ջութ յան ինս տի տու տում։ 2011ից առ այ սօր՝ 
ԵՊԲՀ բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի վա րիչն է։

 Մի ջազ գա յին հա ջող ված գի տա կան գոր ծու նեութ յուն
 Թա մա րա  Սարգս յա նի գի տա կան աշ խա տանք նե րը վե րա-

բե րում են ժա ռան գա կան հի վան դութ յուն նե րով պայ մա նա-
վոր ված գե նա յին և ք րո մո սո մա յին մու տա ցիա նե րի ո րոշ մա նը, 
ո րոնք նպաս տում են մո լե կու լա յին և ք րո մո սո մա յին մա կար դա-

կով ժա ռան գա կան, սրտա յին, վա րա կիչ և  այլ հի վան-
դութ յուն նե րի վա ղա ժամ ախ տո րոշ մա նը,  Հա յա տա նում 
բժշկա կան գե նե տի կա յի և  մո լե կու լա յին ախ տո րոշ-
ման զար գաց մա նը։ Պ րո ֆե սո րը շուրջ 190 գի տա կան 
աշ խա տան քի հե ղի նակ է, ո րոնք տպագր վել են մի-
ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր հրա տա րա կութ յուն նե րում։  
 Մեկ նյու թում դժվար է ամ բող ջո վին ներ կա յաց նել 
մաս նա գե տի մի ջազ գա յին գի տա կան գոր ծու նեութ յու-
նը։ European Board of Medical Genetics–ի կող մից նրան 
շնորհ վել է European Clinical Laboratory Geneticist-ի ո րա-
կա վո րում։ 90-ա կան նե րից՝ ութ տա րի շա րու նակ, CNRS 
ծրագ րի շրջա նա կում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յուն է ծա վա լել  Փա րի զի 6-րդ  հա մալ սա րա նում՝ կա տա-
րե լով գի տա հե տա զո տա կան լայ նա ծա վալ աշ խա տանք-
ներ։  Մեկ այլ՝ INSERM ծրագ րով հա մա գոր ծակ ցել է նաև 
 Փա րի զի եր կու հոս պի տալ նե րի հետ։

Որ պես Եվ րո պա յի խորհր դի Ա ռող ջա պա հութ յան կո մի-
տեի (CDSP) SP-GEN փոր ձա գետ՝  Թա մա րա  Սարգս յա նը 
2004-2008թթ. հան դի սա ցել է Եվ րո պա յի ա ռող ջա պա-
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հութ յան հա մա կար գում բժշկա կան գե նե տի կա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի հանձ նա րա րա կան նե րի ստեղծ ման ան դամն ե րից մե կը:  
 Փո խա նակ ման ծրագ րե րով՝ որ պես հրա վիր յալ մաս նա գետ, 
գի տա կան զե կույց նե րով հան դես է ե կել մի շարք ա ռա ջա տար 
հա մալ սա րան նե րում ու ա ռող ջա պա հա կան կենտ րոն նե րում 
(Բ րա տիս լա վա յի,  Բու դա պեշ տի,  Փա րի զի,  Բո լոն յա յի,  Չի կա գո յի 
հա մալ սա րան ներ,  Հար վար դի հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան դպրոց):  
Բժշ կա կան գե նե տիկն ան դա մակ ցում է շուրջ մեկ տասն յակ 
մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի, Եվ րո-
պա յի՝  Մար դու գե նե տի կա յի ըն կե րութ յան,  Մո լե կու լա յին 
գե նե տի կա յի ո րա կա վոր ման հա մա կար գի (EMQN) ան-
դամ է:  Թա մա րա  Սարգս յա նը 2000 թ -ից  Մար դու գե նե-
տի կա յի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահն է, 2017 
թ -ից՝ հազ վա դեպ հի վան դութ յուն նե րի փոր ձա գի տութ-
յան ազ գա յին կենտ րո նի կազ մա կեր պիչ-ղե կա վա րը։  
Ինչ պես ըն դուն ված է բժշկա գի տութ յան ո լոր տում՝ մաս-
նա գի տութ յու նը  Թա մա րա  Սարգս յա նին չի փո խանց-
վել սերն դե սե րունդ, բայց բժիշկ ներ են ե ղել նրա մոր՝ 
 Թա գու հի  Սարգս յա նի ըն տա նի քի ան դամն ե րը, իսկ հայ-
րը՝  Ֆա դեյ  Սարգս յա նը, գիտ նա կան, ա կա դե մի կոս, քա-
ղա քա կան գոր ծիչ, ՀՀ  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա-
դե միա յի նախ կին նա խա գահ, ՀԽՍՀ  Մի նիստր նե րի 
խորհր դի նա խա գահ, ՀՀ ԱԺ նախ կին պատ գա մա-
վոր ու գե նե րալ էր։  Վեր ջինս աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յան մեծ մա սը նվի րել է է լեկտ րո նա յին հաշ վո ղա-
կան տեխ նի կա յի, կա ռա վար ման ավ տո մա տաց ված և 
 ռա դիո լո կա ցիոն հա մա կար գե րի կա ռա վար ման ու սում-
նա սիր մա նը։  Ժա մա նա կին պա տաս խա նա տու պաշ տոն-
ներ զբա ղեց րած ան վա նի գործ չի լու սան կարն այ սօր փակց ված 
է դստեր աշ խա տան յա կում։  Խորհր դան շա կան է, որ  Թա մա րա 
 Սարգս յանն իր հա մեստ աշ խա տա սեն յա կում նաև հոր պատ-
մա կան հե տաքր քիր շունչ ու նե ցող սե ղանն ու 
ա թոռն է օգ տա գոր ծում։  Հե տա հա յաց հի շում է՝ 
հայ րը, որ պես կի բեռ նե տի կա յի ո լոր տի մաս նա-
գետ, ող ջու նել էր իր՝ գե նե տիկ դառ նա լու հաս-
տա տուն ընտ րութ յու նը, քա նի որ նրան հայտ նի էր 
20-րդ  դա րում ձևա վոր ված այս եր կու գի տութ յուն-
նե րի՝ գե նե տի կա յի և  կի բեռ նե տի կա յի ող բեր գա-
կան ճա կա տա գիրն ու կար ևոր նշա նա կութ յու նը։ 
Է լեկտ րո նա յին կրի չում  Թա մա րա  Սարգս յա նը լու-
սան կար նե րի հա րուստ ար խիվ ու նի։ Դ րանց շար-
քում ա ռանձ նա նում է հոր պա պի՝ հոգ ևո րա կան 
 Ֆա դեյ  Սարգս յա նի 1913 թվա կա նին  Նա խիջ ևա նում 
ար ված խմբա կա յին, պատ մա կան լու սան կա րը։  
 Թա մա րա  Սարգս յանն ու նի եր կու որ դի։ 
 Ֆա դեյ  Չար չօղլ յա նը դի վա նա գետ է։  Ռու բեն 
 Չար չօղլ յա նը՝ ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ, ով սրտա-
յին վի րա բույ ժի մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յունն ի րա կա նաց նում է Ավստ րիա յում։  
2018 թվա կա նի նո յեմ բե րից ՀՀ վար չա պե տի ո րոշ-
մամբ  Թա մա րա  Սարգս յա նը հա մալ րել է նաև ԵՊԲՀ հո գա բար-
ձու նե րի խորհր դի կազ մը։  Հա րուստ փորձ ու նե ցող գիտ նա կանն 
իր բազ մազ բաղ ա ռօր յա յում այս աշ խա տան քը շատ պատ վա բեր 
է հա մա րում և  մեծ ոգ ևո րութ յամբ է պատ րաստ վում գոր ծըն կեր-
նե րի հետ կյան քի կո չել նո րա նոր ծրագ րեր՝ ի նպաստ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի և, ի հար կե, նո րա գույն և  կար ևոր, յու րա քանչ յուր 
պա ցիեն տի հան դեպ անձ նա կա նաց ված մո տե ցում պա հան ջող 
ո լոր տի՝ բժշկա կան գե նե տի կա յի ա ռա ջըն թա ցին։

 Հե ղի նակ՝ ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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 անձ նա կան ար խի վից

Բժշկի ուղին



«Մ շա կույթն՝ ու սա նող նե րին» ծրա գի րը շա րու նա կում է իր 
ա ռա քե լութ յու նը: ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցավ հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գահ, ան վա նի ե րա ժիշտ  Վա հան Արծ րու նու նա-
խա ձեռ նած « Կո մի տաս. տա սը հայտ նութ յուն» խո րա գի րը կրող 
բա րե գոր ծա կան հա մեր գը`  Հա յաս տա նի պե տա կան սիմ ֆո նիկ 
նվա գախմ բի կա մե րա յին կազ մի մաս նակ ցութ յամբ:  Կո մի տա սի 
150-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ հնչե ցին  Կո մի տա սի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը, ո րոնց ե րաժշ տութ յան հե ղի նա կը  Վա հան Արծ րու-
նին է:

 Մինչ հա մեր գի մեկ նար կը ներ կա նե րը դի տե ցին տե սան յութ՝ 
նվիր ված բժշկա կան հայտ նի տոհ մե րին:

 Վա հան Արծ րու նու խոս քով՝ սա ի րա կան ազ գա յին հարս-
տութ յուն է, հիմք, ո րը ձևա վո րում է ներ կան ու ա պա գան։ Այս 
հարս տութ յան տերն այն ըն տա նիք ներն են, ո րոնք կյան քի և 
 մաս նա գի տութ յան նվի րու մով ծա ռա յում են կրթութ յա նը, ա ռող-
ջա պա հութ յանն ու բժշկութ յա նը։ «Այս հա մեր գի գա ղա փարն 

իմ խոս տումն էր՝ ստեղ ծել հնա րա վո րութ յուն բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար, 
ո րոնք ու նեն խնդիր ներ՝ կապ ված վճա րու նա կութ յան 
հետ, տալ հնա րա վո րութ յուն, որ պես զի այդ հան գա-
ման քը չանդ րա դառ նա ուս ման ըն թաց քի վրա»,-ա սաց 
նա՝ ա վե լաց նե լով՝ ա միս նե րի ըն թաց քում գա ղա փա-
րը հա սու նա ցել է, որ պետք է ստեղ ծել մար մին, ո րը 
կմիա վո րի բժշկա կան տոհ մե րը, և  ո րոնք օ րի նակ կծա-
ռա յեն ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար:  Հայ տա րա րե լով 
«Արծ րու նի» հիմն ադ րա մի ստեղծ ման գա ղա փա րի 
մա սին՝ հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գա հը նշեց, 
որ ա ռիթն ինչ պես ստեղ ծա գոր ծա կան, այն պես էլ մշա-
կու թա յին է, քա նի որ մտա հա ղա ցու մը կեր տում է մի 
նոր մշա կույթ՝ հա մեր գը ծա ռա յեց նե լով նոր գա ղա փա-
րի հան րահռ չակ մա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նե լով  Վա հան Արծ րու նուն հիմն ադ րա-
մի ստեղծ ման հա մար, նշեց, որ հա վա տա րիմ մնա լով 
սկզբունք նե րին՝ ԵՊԲՀ-ն կր թում է բարձր բա րո յա հո-

գե բա նա կան ո րակ նե րով քա ղա քա ցի ներ, քա նի 
որ բժիշ կը հա սա րա կութ յան սյու նե րից է: «Ու րախ 
եմ այս դահ լի ճում տես նել հայտ նի բժշկա կան 
տոհ մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնց միա վո-
րել են բժշկա կան հա մալ սա րանն ու «Արծ րու նի» 
ազ գա նու նը»,- ա սաց ռեկ տորն՝ ա վե լաց նե լով, 
որ հիմն ադ րա մի ստեղ ծու մով կմեկ նար կեն մի 
շարք ծրագ րեր՝ ուղղ ված ու սա նող նե րի բա րե կե-
ցութ յանն ու հա մալ սա րա նի զար գաց մա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խոս քով՝ բժշկա կան հա մալ-
սա րա նը շա րու նա կում է իր հաղ թա նա կած մշա-
կու թա յին կյան քը:

 Բա րե գոր ծա կան հա մեր գին ներ կա էին ան վա-
նի բժիշկ ներ ու մշա կու թա յին գոր ծիչ ներ, ո րոնց 
կա տա րած հան գա նա կութ յուն նե րից ստաց ված 
ամ բողջ հա սույ թը կփո խանց վի բարձր ա ռա ջա-
դի մութ յուն ու նե ցող ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի ուս-
ման վար ձի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յա նը։
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 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ-
նո ղա կան կենտ րո նում ԵՊԲՀ ա պա գա 
բժիշկ նե րը, կենտ րո նում բուժ վող հայ-
րեն քի պաշտ պան նե րը ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նի և Պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան 
և  միկ րո վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե կա-
վար Ար տա վազդ  Սա հակ յա նի գլխա վո րութ-
յամբ հյու րըն կա լե ցին ֆրան սիա հայ ճա նաչ-
ված երգ չու հի  Ռո զի Ար մե նին:

 Կենտ րո նի տնօ րեն  Հայ կու հի  Մի նաս յա նի, 
Ար մեն  Մու րադ յա նի և  ա պա գա բժիշկ նե րի 
ու ղեկ ցութ յամբ ճա նաչ ված երգ չու հին շրջեց 
կենտ րո նում, ծա նո թա ցավ տա րա ծաշր ջա-
նում բա ցա ռիկ վե րա կանգ նո ղա կան հա մա-
լի րի, այս տեղ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք-
նե րի ու զար գաց ման ծրագ րե րի հետ:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ ներ-
կա յաց նե լով կենտ րո նի հնա րա վո րութ յուն-
նե րը, նշեց, որ կենտ րո նը գոր ծում է որ պես 
ամ բող ջա կան վե րա կանգ նո ղա կան հա մա-
լիր, որ տեղ լուծ վում են ինչ պես ա ռող ջա-
կան, այն պես էլ զին վո րա կան հաշ ման դամ-
նե րի սո ցիա լա կան ին տեգր ման, կրթութ յան 
և  աշ խա տան քի հար ցե րը:

Ֆ րան սա հայ սիր ված երգ չու հին՝ շրջա-
պատ ված ա պա գա բժիշկ նե րով ու հայ րե-
նի քի պաշտ պան նե րով, կիս վեց ստա ցած 
տպա վո րութ յուն նե րով և  իր գո հու նա կութ յու-
նը հայտ նեց ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար:

 Ռո զի Ար մե նը հա ճախ է լի նում հայ րե նի-
քում, որ տեղ սի րում ու գնա հա տում են  նրա 
ար վես տը: Այս ան գամ «հա յի սրտով ֆրան-
սու հին»  Հա յաս տան է ժա մա նել բե մա կան 
գոր ծու նեութ յան 60-ամ յա կին նվիր ված հա-
մեր գի ա ռի թով:

ՀԱՅԻՍՐՏՈՎՖՐԱՆՍՈւՀԻՆ

ԱՅՑԵԼԵՑԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԻՆ

ՈւՀԱՅՐԵՆՔԻՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻՆ
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 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոնն օ րերս հյու րըն կա լեց  Լոս Ան ջե լե սի  Մա րի 
 Մա նուկ յան- Դե միրճ յան հայ կա կան վար ժա րա նի ա վար-
տա կան դա սա րա նի մի խումբ ա շա կերտ նե րի: Սփ յուռ քա-
հայ պա տա նի նե րը կենտ րո նում բուժ վող զին վոր նե րին 
նվի րե ցին 11 հա մա կար գիչ:

 Հա յաս տան այ ցե լած ա շա կերտ նե րը, կա մա վո րա կան 
աշ խա տանք նե րի շրջա նա կում, կօգ նեն կենտ րո նում բուժ-
վող զին վոր նե րին լա վաց նել խո սակ ցա կան անգ լե րե նը՝ 
հնա րա վո րութ յուն ստա նա լով զին վոր նե րի հետ ա մե-
նօր յա շփումն ե րի շնոր հիվ հարս տաց նել մայ րե նի լեզ վի 
ի րե՛նց գի տե լիք նե րը:

Ն շենք, որ վեր ջին վեց տա րի նե րին վար ժա րա նի սա-
նե րը  Հա յաս տան են այ ցե լում կա մա վոր աշ խա տանք 
կա տա րե լու կամ որ ևէ բնա գա վա ռում վե րա պատ-
րաստ վե լու նպա տա կով:  Սա մի ջոց է՝ պա տա նի նե-
րին կա պե լու հայ րե նի քի հետ, որ պես զի նրանք հայ 
մնան, պահ պա նեն ինք նութ յու նը, և, ինչ պես նշում են 
դպրո ցի ու սու ցիչ նե րը՝ ու րա խա լի կլի նի, ե թե ո մանք 
ա պա գա յում վե րա դառ նան, աշ խա տեն ու ապ րեն 
 Հա յաս տա նում:

Այս տա րի ա շա կերտ նե րի մի մա սին հնա րա վո րութ-
յուն է ըն ձեռ վել կա մա վո րա կան աշ խա տանք ներ կա-
տա րել նաև ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցում:

 Մա րի  Մա նուկ յան- Դե միրճ յան հայ կա կան վար ժա-
րա նի ա վար տա կան դա սա րա նի 36 ա շա կերտ նե րը 
 Հա յաս տա նում կլի նեն հու նի սի 4-ից 27-ը, և  ի րենց 
հա գե ցած ա ռօր յա յի մի մա սը կնվի րեն բուժ վող զին-
վոր նե րին, ինչ պես նաև հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցին:

ՍՓՅՈւՌՔԱՀԱՅՊԱՏԱՆԻՆԵՐԸ

ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔ

ԿԿԱՏԱՐԵՆՀԱՅՐԵՆԻՔԻՊԱՇՏՊԱՆԻ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԵՎՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ

Իրադարձություն



ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի Ար-
յու նա բա նա կան կե տում ըն թա ցիկ տա րում հաս տատ ված 
ար յան դո նոր նե րի թիվ ա վե լի քան 540 է: Ար յու նա բա նա-
կան կե տը հու նի սի 14-ին նշեց հիմն ադր ման 2-ամ յակն ու 
ար յան դո նո րի մի ջազ գա յին օ րը:

Ար յան դո նո րը կա մո վին հի վանդ նե րին փոխ նե րարկ-
ման, ինչ պես նաև բուժ ման պրե պա րատ նե րի պատ-
րաստ ման նպա տա կով ար յուն հանձ նող մարդն է: Ար-
յան դո նոր ներ կա րող են դառ նալ 18-60 տա րե կան ա ռողջ 
մար դիկ:  Դո նո րութ յան հա մար գո յութ յուն ու նեն մի շարք 
բա ցար ձակ և  հա րա բե րա կան հա կա ցու ցումն եր՝ քաշ, ին-
ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն ներ, անհ րա ժեշտ է ստու գել նաև 
ա պա գա դո նո րի լյար դի ֆեր մենտ նե րը: Ե թե հա կա ցու-
ցումն եր չկան, և  դո նորն ա ռողջ է` 400 մլ  ար յուն հանձ նե լը 
նրա ա ռող ջութ յա նը ոչ մի վտանգ չի սպառ նա, հա կա ռա-
կը` հա մար վում է, որ դա կնպաս տի նրա ար յան թար մաց-
մա նը: Ար յուն հանձ նե լու գոր ծըն թա ցը տևում է 5-7 րո պե: 
 Հա յաս տա նում ա վե լի հա ճախ է 2-րդ (դրա կան) խմբի ար-
յան պա հանջ է զգաց վում:  Կախ ված պա հան ջար կից՝ այս 
խմբի դո նո րա կան ար յու նը ևս  ա մե նա շատն է, հա ճախ, սա-
կայն, պա կաս է ա ռա ջա նում:

Ար յու նա բա նա կան կե տի պա տաս խա նա տու  Գա յա նե 
 Պետ րոս յա նի խոս քով՝ կա մա վոր դո նոր նե րի թի վը տա րեց-
տա րի ա վե լա նում է:  Դո նո րութ յան հա մար դի մում են 18-ից 
25 տա րե կան ե րի տա սարդ նե րը, ո րոնք էլ դառ նում են հաս-
տատ ված կա մա վոր դո նոր ներ: «Ե թե չլի ներ դո նո րութ յու-
նը շատ կյան քեր հնա րա վոր չէր լի նի փրկել:  Դո նո րութ յան 
կար ևո րութ յան մա սին պետք է ա վե լի հա ճախ խո սել՝ ցույց 
տա լով այն մարդ կանց օ րի նա կը, ո րոնց կյան քը փրկվել է 
ինչ-որ մե կի մար դա սի րա կան քայ լի՝ ար յուն տա լու շնոր-
հիվ»,- ընդծ գեց  Գա յա նե  Պետ րոս յա նը:

Ն շենք, որ հաշ վի առ նե լով ար յու նա բա նա կան կե տի 
կար ևո րութ յունն ու անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ Եր ևա նի կենտ-
րո նում՝ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում 
2017 թվա կա նի հու նի սի 14-ին՝ Ար յան դո նո րի մի ջազ գա յին 
օ րը, բաց վեց Ար յու նա բա նա կան կետ:  Կենտ րո նում ար յան 
նվի րատ վութ յուն ա ռա ջի նը կա տա րե ցին և  կա մա վոր դո նո-

րութ յան կար ևո րութ յան մա սին բարձ րա ձայ նե ցին ԵՊԲՀ 
ու սա նող ներն ու հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բու-
ժանձ նա կազ մը: Ար յու նա բա նա կան կե տում 2017 թվա կա-
նին գրանց վել է 480 հաս տատ ված դո նոր, 2018-ին՝ 980, 
ըն թա ցիկ տա րում՝ 540 ար յան դո նոր:

Ար յուն հանձ նե լը մար դա սի րա կան կա մա վոր քայլ է, ո րը 
փրկում է կյան քեր: « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի ար յու նա բա նա կան կե տում հու նի սի14-ին ևս 
 մար դա շատ էր. դո նոր նե րը սպա սում էին ի րենց հեր թին: 

 Սի րե լի դո նոր ներ, ի մա ցեք՝ ձե՛ր հանձ նած ար յու նը տրա-
մադր վե լու է անվ ճար:  Միա ցե՛ք կա մա վոր նե րին և փր կե՛ք 
կյան քեր:

ԱՐՅՈՒՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ

ԱՎԵԼԱՑԵԼԵՆ.
ՀՈՒՆԻՍԻ14-ՆԱՐՅԱՆ

ԴՈՆՈՐԻՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕՐՆԷ
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 Հու նի սի 1-ին ԵՊԲՀ-ում մթնո լոր տը տո նա կան էր։ 20 տա րի 
ա ռաջ ա վար տած բժշկա կա նի ու սա նող նե րը հա վաք վել էին 
միմ յանց տես նե լու։ Ն րանց մեծ մասն ար դեն հայտ նի բժիշկ-
ներ էին՝ հմտա ցած մաս նա գի տութ յան մեջ։

Ող ջու նե լով միմ յանց՝ նրանք շրջե ցին հա մալ սա րա նի ողջ 
տա րած քով, ծա նո թա ցան 20 տար վա ըն թաց քում կա տար-
ված աշ խա տանք նե րին, այ ցե լե ցին սի մու լիա ցիոն ու սումն ա-
կան կենտ րոն։

Այ նու հետև խմբի ա վագ նե րը ներ կա-բա ցա կա ա րե ցին, 
ո րից հե տո հա վա քի մաս նա կից նե րը դի տե ցին տե սան յութ՝ 
նվիր ված ԵՊԲՀ ձեռք բե րումն ե րին։

ԵՊԲՀ20ՏԱՐՎԱՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՄԲ

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸՀԱՎԱՔՎԵԼԷԻՆ

ՀԱՐԱԶԱՏԲՈՒՀՈՒՄ

Իրադարձություն



Սկ սած հայ կա կան բժշկա գի տութ յան ա մե նա վաղ շրջա նից մինչև 
միջ նա դա րի հայ կա կան բժշկութ յան զար թոն քը և 1920-ա կան 
թվա կան նե րին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տի բաց ման ժա մա նակ նե րը, և  թե կուզ հենց Ար ցախ յան 
պա տե րազ մում մեր բժիշկ նե րի անձն վեր ու հե րո սա կան ա րարք-
նե րը՝ հայ ա կա նա վոր բժշկա պե տե րը և  բու ժաշ խա տող նե րը 
մշտա պես կապ ված են ե ղել ազ գա յին մշա կույ թի, պատ մութ յան, 
լեզ վի, կրո նի և  ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յան հետ՝ ի րենց հա-
մա մարդ կա յին, ա մե նա մար դա սի րա կան մաս նա գի տութ յու նը 
միա խառ նե լով հայ րե նի քի հան դեպ ու նե ցած ան կեղծ սի րուն: Եվ 
այ սօր ու րա խութ յամբ ենք փաս տում, որ չնա յած ա պա գա բժիշկ 
դառ նա լու դա սե րով այս քան հա գե ցած ա ռօր յա յին և  մո տա լուտ 
քննաշր ջա նի մեկ նար կին՝ հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
ամ բիո նի վա րիչ, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-
սոր  Վա հան  Մե լիք յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ և ԵՊԲՀ-ի ղե կա-
վա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
ա ռա ջին կուր սի մե ծա քա նակ ու սա նող ներն ու ամ բիո նի մի խումբ 
դա սա խոս ներ հնա րա վո րութ յուն ստա ցան մաս նակ ցել ոչ սո վո-
րա կան ուղ ևո րութ յան, որն ի րե նից յու րօ րի նակ բաց դաս էր ներ-
կա յաց նում. հենց բուն պատ մա կան վայ րե րում տես նե լու էինք մեր 
հայ րե նի քի ա մե նա հե տաքր քիր և  պատ մա կան մեծ ար ժեք ու նե-
ցող հու շար ձան նե րը:

Ուղ ևո րութ յան ա ռա ջին կան գա ռը հայ-թուր քա կան սահ մանն 
էր՝ Ա խուր յան գե տի ա փը, որ տե ղից ըն դա մե նը մի քա նի հար յուր 
մետ րի վրա եր ևում էին հայ ժո ղովր դի կող մից միշտ կա րո տով և 
 հուզ մուն քով հի շե լի, մեր թերևս ա մե նա հայտ նի և  եր բեմն ի շքեղ 
«հա զար ու մի ե կե ղե ցի նե րի քա ղաք» Ա նին:  Բագ րա տու նի նե րի 
օ րոք կա ռուց ված և  վաղ միջ նա դա րում ողջ տա րա ծաշր ջա նի հա-
մար այդ քան նշա նա կա լի քա ղա քը հենց պա րոն  Մե լիք յա նի բնո-
րոշ մամբ մինչ օրս էլ հա մար վում է «ա ռա գաստ մեր քա րե ծո վին»: 
Եր բեմն ի մայ րա քա ղա քի կի սա վեր, բայց ան չափ շքեղ վան քե րի և 
 բարձ րա բերձ պա րիսպ նե րի տե սա րա նը դի տող բո լոր ներ կա նե րի 
մոտ նկա տե լի էր հուզ մուն քը, չէ որ գրե թե բո լորս էլ ու նենք նախ-
նի ներ Արևմտ յան  Հա յաս տա նից, և  մեր ազ գա յին հի շո ղութ յան 
ու են թա գի տակ ցութ յան մեջ ար թուն են անց յա լի մեծ և  միաց յալ 
հայ րե նի քի, մեր ժո ղովր դի հնա գույն ծագ ման մա սին պատ կե րա-
ցումն ե րը:  Մեր ժո ղովր դի պատ մա կան հի շո ղութ յան ա մե նա սար-
սա փե լի մասն է նաև հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը, բայց հան ձին 
մեր նոր սերն դի՝ մենք ու նենք ոչ թե այդ անց յա լից խեղ ճա ցած 
և ճնշ ված, այլ ի րա զեկ, հայ րե նա սեր և  պա հան ջա տեր սե րունդ, 
ո րի ա պա ցույցն է ազ գա յին եր գե րով և  հին հայ կա կան ռազ մա-
պար « Քո չա րիով» ու սա նող նե րի յու րօ րի նակ ող ջույ նը սահ մա նի 
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այս կող մից դե պի այդ քան սի րե լի քա ղա-
քը՝ դե պի ողջ Արևմտ յան  Հա յաս տան, ո րի 
հան դեպ սե րը, գի տակ ցու մը, և  հետ վե րա-
դարձ նե լու ձգտու մը մի միայն ամ րապնդ վեց 
այս ուղ ևո րութ յու նից հե տո:

Մ յուս կան գա ռը  Ներ քին  Թա լին գյու ղում 
գտնվող  Դաշ տա դե մի ամ րոցն էր, որն իր 
ողջ հմայ քով և  վե հութ յամբ զբա ղեց նում էր 
մի մեծ ու լայ նա տա րած դաշտ: Ու սա նող-
ներն ամ րո ցի փոք րիկ վան քը ո ղո ղե ցին 
հոգ ևոր շա րա կան եր գե րով և  ան գամ մի 
փոքր էլ հասց րին տա րած քի մաք րութ յամբ 
զբաղ վել:  Դաշ տա դե մի ամ րո ցը մեր հայ րե-
նի քի քիչ ու սումն ա սիր ված, բայց այս ուղ-
ևո րութ յամբ շա տե րիս հա մար բա ցա հայտ-
ված չա փա զանց տե սար ժան մի վայր է, ո րի 
մա սին հե տա գա ի րա զեկ մամբ կզբաղ վենք 
հենց մենք՝ ամ րո ցի հզո րութ յամբ այդ քան 
տպա վոր ված ու սա նող ներս:

 Վեր ջին կան գա ռը ա նա ղարտ բնա կան մի ջա վայ րով և  
ա մե նա մա քուր լեռ նա յին օ դով  Թա լի նի  Սուրբ  Կա թո ղի կե 
ե կե ղե ցին էր՝ հնա դար յան գե րեզ մա նա քա րե րի իր հսա կա յա-
կան դաշ տով, 7-րդ  դա րի այդ հո յա կերտ տա ճա րը և  իր շուր ջը 
տա րած վող այդ քան դրա կան և  հա ճե լի մթնո լոր տը քա ղա քա-
յին և  հա մալ սա րա նա կան ա ռօր յա յից կտրված ու սա նող նե րի 
հա մար հրա շա լի մի ջա վայր էր, և հ նա րա վո րութ յուն՝ կենտ րո-
նա նա լու և բ նութ յա նը ա վե լի մո տե նա լու հա մար: Ուղ ևո րութ-
յան արդ յուք նում էա կա նո րեն բարձ րա ցավ ոչ միայն ու սա նող-
նե րիս հայ րե նա ճա նա չութ յան մա կար դա կը, այլև յու րօ րի նակ 
կեր պով ձևա վոր վեց հայ րե նի քի, մեր պատ մա կան վայ րե րի 
և մ շա կույ թի մա սին հոգ տա նե լու, խնա մե լու հատ կութ յու նը: 

Օր վա վեր ջում հետ վե րա դառ նա լով Եր ևան՝ բո լո րի մոտ 
գրե թե նույն հայ րե նա սի րա կան զգա ցումն էր և  այն հա ճե-
լի միտ քը, որ այս ան մո ռա նա լի ուղ ևո րութ յու նը նոր ե ռանդ 
տվեց մեզ ոչ միայն ուս ման, այլև առ հա սա րակ ողջ կյան քի 
հա մար:

 Մաս նա կից ու սա նող նե րի ողջ կազ մի ա նու նից շնոր հա կա-
լութ յուն ենք հայտ նում մեր ա մե նա հա րա զատ հա մալ սա րա նի 
հետ ևո ղա կան և  ի րա վամբ ու սա նո ղա մետ ղե կա վա րութ յա նը՝ 
ա ջակ ցութ յան հա մար, նաև այս ուղ ևո րութ յան նա խա ձեռ նող 
վաս տա կա շատ դա սա խոս, գի տա նա կան, ան չափ սի րե լի 
պա րոն  Մե լիք յա նին՝ հոդ վածն ա վար տե լով նրա՝ 2011 թվա-
կա նին տպագր ված «Ա նին ա ռա գաստ մեր քա րե ծո վին» ժո-
ղո վա ծո ւի այս բա նաս տեղ ծութ յամբ.

 
ՀՈՒՅՍ
Ա նի քա ղա քի փո շոտ ճամ փե քին
Լ սում եմ դարձ յալ կառ քե րի ճռռոց,
Եվ ի՜նչ հրաշք է, մեր նոր օ րե րում,
 Տա սը դար հե տո հայ մնալ նո րից:
Ու թե մի հա զար տա րի էլ անց նի,
Ու թե թուր քի տեղ այլ գա զան հյուր գա,
 Կույր ման նման քա րեր փախց նի,
 Մեկ է՝ քա րերն այն միշտ հայ կմնան:
Ա նիի քա րեր՝ դե սու դեն ըն կած,
 Դուք եք աշ խար հին  Մայր  Տա ճար տա լու…
 
 Հոդ վա ծի հե ղի նակ՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
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Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը ԵՊԲՀ ա մե նա
շատ ու սա նող ու նե ցող ֆա կուլ տետն է, ո րը շա րու նա
կում է աչ քի ընկ նել իր գրավ չութ յամբ:  Ֆա կուլ տե տում 
սո վո րում է ա վե լի քան 3000 հայ և  ար տա սահ ման ցի 
ու սա նող: Շր ջա նա վարտ նե րը 6 տա րի տևո ղութ յամբ 
ա նընդ հատ ին տեգր ված ու սու ցում ա վար տե լուց հե
տո ստա նում են «բու ժա կան գործ» մաս նա գի տութ յամբ 
բժշկի ո րա կա վո րում:  Ֆա կուլ տե տի հա մար շա րու նա
կում է գերխն դիր մալ մրցու նակ և  ո րակ յալ կադ րե րի 
պատ րաս տու մը:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի փոխ դե կան, 
ախ տա ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, կրթութ յան 
ո րա կի գնա հատ ման և  բա րե լավ ման հար ցե րով խորհր
դա կան Ար տեմ Գ րի գոր յա նի հետ զրու ցել ենք ֆա կուլ
տե տի աշ խա տան քի, ձեռք բե րում ե րի, ինչ պես նաև 
բու հում կրթա կան ո րա կի գնա հատ ման ու ա պա հով ման 
մա սին:

-Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը վե րա կազ մա վոր-
վել է 20 տա րի ա ռաջ և  հա մար վում է գրե թե 100-ամ յա 
պատ մութ յուն ու նե ցող բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ի րա վա հա-
ջոր դը:  Զար գաց ման ինչ պի սի՞ ճա նա պարհ է ան ցել ֆա կուլ-
տե տը, ո րո՞նք են ա մե նա կար ևոր ձեռք բե րում ե րը:

-Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը մեր հա մալ սա րա նի 
ա ռա ջա տարն է՝ ֆլագ մա նը, և  երբ խոս վում է ԵՊԲՀ-ի մա-
սին, ա ռա ջին հեր թին պատ կե րաց նում ենք այս ֆա կուլ տե-
տը:

20 տա րի ա ռաջ կար բու ժա կան ֆա կուլ տետ, և  զու գա հեռ 
գոր ծում էին ման կա բու ժա կան և բժշ կա կան խար գել ման 
կամ սա նի տա րա հի գիե նիկ ֆա կուլ տետ նե րը:  Մի ջազ գա յին 
ընդ հա նուր ան վա նա կար գին հա մա հունչ դարձ նե լու հա մար 
ո րոշ վեց, որ բո լո րը միա վոր վեն ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տե տի մեջ:

 Բու ժա կան գոր ծի հիմն ա կան մաս նա գի տութ յուն ներ ստա-
նա լու հա մար պետք է այս ֆա կուլ տե տում 6 տա րի տևո-
ղութ յամբ ու սու մա նա կան գոր ծըն թաց անց նել, ո րից հե տո 
շրջա նա վար տը կա րո ղա նում է ընտ րել հիմն ա կան մաս նա-
գի տութ յու նը:  Բու ժող բժիշկ աշ խա տե լուց բա ցի՝ մի մա սը 
կա րող են դառ նալ տե սա բան ներ, գիտ նա կան ներ, մյուս մա-
սը՝ ընտ րել ման կա բու ժութ յու նը կամ կան խար գե լիչ բժշկութ-
յու նը: Ընդ հա նուր բժշկութ յան  ֆա կուլ տե տը հա մա հունչ է 
աշ խար հի մյուս բժշկա կան բու հե րի հա մա նուն ֆա կուլ տետ-
նե րի հետ:

-Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տը դի մորդ նե րի պա-
կաս չի ու նե նում: Ինչ պե՞ս են ընտ րում այս ֆա կուլ տե տը և  
ով քե՞ր են հնա րա վո րութ յուն ու նե նում սո վո րել:

-Ե թե ու զում են բժիշկ դառ նալ՝ ԵՊԲՀ դի մե լիս ա ռա ջինն 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետն են դի տար կում: Ըն-
դուն վում են այն մար դիկ, ով քեր ման կուց ե րա զել են բժիշկ 
դառ նալ (կամ ու սա նո ղի ծնող ներն են նման ե րա զանք ու-
նե ցել): Գ րավ չութ յու նը շատ մեծ է, և  ե թե հա մե մա տենք այլ 
ֆա կուլ տետ նե րի հետ, այս տեղ սո վո րող ինչ պես տե ղա ցի, 
այն պես էլ ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի թի վը մեծ է:
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-Կր թա կան գոր ծըն թա ցը, կա րե լի է ա սել, զար գա ցող 
օր գա նիզմ է, ո րո՞նք են լու ծում պա հան ջող հար ցերն ու 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը:

-Ա վան դա բար աս վում է, որ մեր բուհն ա վե լի շատ տե-
սա կան գի տե լիք ներ է տա լիս:  Դա ինչ պես հա մալ սա-
րա նի, այն պես էլ ֆա կուլ տե տի գլխա վոր խնդիր նե րից 
է:  Սա կայն պետք է շեշ տել, որ խնդիր է դրված բա րե-
լա վել մեր ու սա նող նե րի գործ նա կան հմտութ յուն նե րը, 
այդ թվում՝ շա րու նակ ընդ լայ նե լով մեր սի մուլ յա ցիոն 
կենտ րո նի հնա րա վո րութ յուն նե րը, այն ա վե լի լայ նո րեն 
օգ տա գոր ծել գործ նա կան հմտութ յուն նե րի բա ղադ րի չը 
բա րե լա վե լու հա մար: Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի բու ժա կան գոր ծով զբաղ վող նե րի հա մար սի-
մուլ յա ցիոն կենտ րո նի ստեղ ծու մը միտ ված է ա պա գա 
բժիշկ նե րի գործ նա կան հմտութ յուն ներն այն մա կար-
դա կի հասց նե լուն, որ բու հի շրջա նա վարտ նե րը պատ-
րաստ լի նեն աշ խա տել որ պես պրակ տիկ բժիշկ ներ:

 Կա րող ենք ա սել, որ մեր կադ րե րը մրցու նակ են: 
 Մեր ֆա կուլ տե տի օգ տին է խո սում նաև այն հան գա-
ման քը, որ մեր շրջա նա վարտ նե րի մի մա սը՝ ինչ պես 
տե ղա ցի նե րը, այն պես էլ օ տա րերկ րա ցի նե րը, ի րենց 
ու սու մը կամ մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա-
րու նա կում են ար տերկ րում: Ե թե մեր դիպ լո մի հի ման 
վրա ար տա սահ ման յան բու հե րը թույ լատ րում են հանձ-
նել քննութ յուն՝ հե տա գա յում կլի նի կա կան օր դի նա տու-
րա անց նե լու հա մար, նշա նա կում է, որ ԵՊԲՀ դիպ լո մը 
վա վե րաց վում է:

-Որ պես կրթութ յան ո րա կի գնա հատ ման և 
 բա րե լավ ման հար ցե րով խորհր դա կան՝ տե ղե կաց րեք, 
խնդրեմ, կրթութ յան ո րա կի բա րե լավ ման ուղ ղութ-
յամբ ի՞նչ քայ լեր են ի րա կա նաց վում:

- Մեր հա մալ սա րանն ա ռա ջին նե րից էր, որ ա ռանձ-
նաց րեց ո րա կի գնա հատ ման ու ա պա հով ման բա ժին, 
որն իր գոր ծա ռույթ նե րի հա մա ձայն՝ գոր ծում է ան կախ 
և հ նա րա վո րութ յուն ու նի ինք նու րույն անց կաց նել հե-
տա զո տութ յուն ներ՝ բաց թո ղումն ե րը հայտ նա բե րե լու 
հա մար: Ո րո շա կի լու ծումն եր տրվում են հենց ու սա նող-
նե րի շրջա նում անց կաց ված հար ցումն ե րի հի ման վրա: 
Օ րի նակ՝ դա սա խոս նե րի և  ու սա նող նե րի շրջա նում 
հար ցումն ե րի մի ջո ցով փոր ձե ցինք պար զել՝ որ քա նով 
է նպա տա կա հար մար ու արդ յու նա վետ դա սա խո սութ-
յուն նե րին ու սա նող նե րի պար տա դիր մաս նակ ցութ յու-
նը: Ու սա նող նե րի զգա լի մա սը նշել է, որ նա խընտ րում է 
ըստ ցան կութ յան մաս նակ ցել դա սա խո սութ յուն նե րին՝ 
հիմն ա վո րե լով, որ այն, ինչ ներ կա յաց վում է դա սա-
խո սութ յուն նե րի ժա մա նակ, գրե թե նույ նութ յամբ ներ-
կա յաց ված է դա սագր քե րում:  Դա սա խո սութ յուն նե րի 
ա զա տա կա նաց ման արդ յուն քում՝ հա մալ սա րանն 
ա նուղ ղա կիո րեն ամ բիոն նե րին մղում է այն քայ լին, 
որ վեր ջին ներս շա հագրգ ռեն ու սա նող նե րին՝ դա սա-
խո սութ յուն նե րին ներ կա լի նե լու, (բնա կա նա բար՝ ոչ 
ար հես տա կա նո րեն, այլ դա սա խո սա կան ար վես տին 
ա ռա վել տի րա պե տե լու, բուն ա ռար կա յի ներ քին գրավ-
չութ յու նը ցույց տա լու մի ջո ցով):  Փո փո խութ յան հետ 
մեկ տեղ՝ շա րու նա կա կան դի նա միկ վեր լու ծութ յուն է 
ի րա կա նաց վում. նախ նա կան վեր լու ծութ յուն նե րը ցույց 

են տվել, որ  դա սա խո սութ յուն նե րի ա զա տա կա նա-
ցումն ու սա նող նե րի ա ռա ջա դի մութ յան վրա բա ցա սա-
կան ազ դե ցութ յուն չի ու նե ցել, նույ նիսկ ա ռա ջա դիութ-
յան ա ճի մի տում է նկատ վել (թերևս այս տվյալ նե րը 
դեռ լրա ցու ցիչ վեր լու ծութ յան կա րիք ու նեն. չի բա ցառ-
վում, որ մենք վերջ նա կան արդ յուն քի վրա ազ դող ո րոշ 
գոր ծոն ներ հաշ վի չենք առ նում):

 Շա րու նա կում ենք բա ցա հայ տել այ լընտ րան քա յին 
մե խա նիզմն ե րը:  Պետք է փոր ձել դա սա վանդ ման մե-
թո դա բա նութ յան ա ռա վել լայն սպեկտր գոր ծա ծել:  Մեր 
խնդիրն է՝ ա վե լի շատ հնա րա վո րութ յուն նե րի դաշտ 
ա պա հո վել ու սա նո ղութ յան հա մար, ի րա պես ստեղ-
ծել այն կրթա կան մթնո լոր տը, ո րը հա ճե լի ու գրա վիչ 
կդարձ նի ու սու մը մեր հա մալ սա րա նում:

- Շատ հա ճախ ձեր դե կա նա տի մոտ մար դա շատ է: 
Ինչ պի սի՞ աշ խա տանք ներ է տա նում դե կա նատն ու սա-
նող նե րի հետ:

-Ընդ հա նուր բժշկութ յան  ֆա կուլ տե տի դե կա նա տի 
մոտ ա մե նօր յա մար դա շա տութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է ու սա նող նե րի մեծ թվով:  Հա ճախ հար ցե րը տեխ նի-
կա կան բնույ թի են, ին չը, կար ծում եմ, ժա մա նա կի ըն-
թաց քում կնվա զի, քա նի որ հա մալ սա րա նը քայ լեր 
է ա նում է լեկտ րո նա յին հա մալ սա րա նի գա ղա փա րը 
կյան քի կո չե լու ուղ ղութ յամբ, որ պես զի ին ֆոր մա ցիան 
հեշտ և  ա րագ հա սա նե լի լի նի յու րա քանչ յու րին:

 Կար ևոր է նաև մարդ կա յին շփու մը, եր բեմն՝ ա վա գի 
խոր հուր դը, քա նի որ կան մար դիկ, ո րոնք դժվար են 
կողմն ո րոշ վում բժշկա կան աշ խար հում, և  վատ չէր լի-
նի, որ պար բե րա բար խոր հուրդ ներ ստա նա յին ա վագ 
գոր ծըն կեր նե րից: Այդ գոր ծա ռույթ նե րի մեծ մասն այ-
սօր դե կա նատ ներն են ի րա կա նաց նում:  Մենք բաց ենք 
ու սա նող նե րի հետ շփումն ե րում և  կա րի քի դեպ քում 
ա ջակ ցում ենք նրանց:  Դե կա նա տում ա մեն կուր սով 
զբաղ վող տե սուչ և  փոխ դե կան ու նենք, ով քեր լավ ճա-
նա չում են ի րենց ու սա նող նե րին և  ի րա կա նաց նում են 
ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցի վե րահս կո ղութ յուն:

 Կա ռանձ նաց նեի նաև դե կա նի՝  Կա րի նե  Բա րո յա նի 
անձ նա կան խա րիզ մա յի գոր ծո նը: Ու սա նող նե րը լավ 
գի տեն՝ նա որ քան խիստ և  օբ յեկ տիվ, նույն քան մարդ-
կա յին ու բա րի անձ նա վո րութ յուն է: Այդ հատ կա նի շե-
րից է ձևա վոր վում նրա հա տուկ հմայ քը, ո րը դե կա նա-
տի ողջ թի մին տրա մադ րում է դե պի պար տա ճա նաչ ու 
ստեղ ծա գործ գոր ծու նեութ յուն:

- Դուք նշե ցիք, որ ԵՊԲՀ ըն դուն վում են նրանք, ով քեր 
ման կուց ե րա զել են բժիշկ դառ նալ:  Սա նաև  Ձե՞զ է վե-
րա բե րում:

-Ինձ զու գա հե ռա բար հե տաքրք րում էր բժշկութ-
յու նը, գի տութ յու նը, կեն սա բա նութ յունն ու ու ղե ղը: 
 Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է հե տաքրք րա սի րութ յամբ, դե պի տե սա կան ամ բիոն 
կողմն ո րո շու մը՝ մեր ա ռար կա յի ներ քին գե ղեց կութ-
յամբ, որն ա վե լի շատ տա լիս է հար ցեր, քան պա տաս-
խան ներ:

 
                                                                          

 Հար ցազ րույ ցը՝  ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Մ ԽԻ ԹԱՐ ՅԱ ՆԻ

Հարցազրույց



Բժշ կա կան ման րէա բա նութ յան ամ բիո նը հիմն ադր վել 
է 1923 թվա կա նին Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի կազ մում: Ամ բիո նը  ղե կա վա-
րել են պրո ֆե սոր ներ Ա.Ի. Ի սա հակ յա նը (1923-51թթ.),  
Բ.Գ. Ա վե տիք յա նը (1951-54 թթ.), Վ.Գ.  Մի քա յել յա նը 
(1954-75 թթ.), դո ցենտ Լ.Ա. Ֆ րան գուլ յա նը (1975-86 թթ.):  
Ամ բիո նի հիմն ա դիր, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ, պրո ֆե սոր Աբ գար Ի սա հա կի Ի սա հակ յա նը (1885-
1977թթ/ 1911թ. ա վար տել է Օ դե սա յի հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տը և  աշ խա տել նույն հա մալ սա րա-
նի ընդ հա նուր ախ տա բա նութ յան և  ման րէա բա նութ յան 
լա բո րա տո րիա յում: 1914թ. նա զին վո րա կան ծա ռա յութ-
յան է ան ցել  Հա յաս տա նում և  գի տա գործ նա կան աշ-
խա տանք ներ է կա տա րել ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն-
նե րի դեմ պայ քա րի կան խար գել ման մի ջո ցա ռումն ե րի 
մշակ ման ուղ ղութ յամբ, ակ տի վո րեն մաս նակ ցել  սան-
հի գիե նիկ գի տա հե տա զո տա կան և  ա նաս նա բու ժա կան-
ա նաս նա բու ծա կան ինս տի տուտ նե րի հիմն ադր մա նը, 
վա րե լով ա ռա ջի նի՝ ման րէա բա նա կան բա ժան մուն քը, 
իսկ երկ րոր դի՝ ման րէա բա նութ յան ամ բիո նը:

 Շուրջ 20 տա րի ամ բիո նը ղե կա վա րել է 1927թվա կա նի՝ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ-
տե տի ա ռա ջին 32 շրջա նա վարտ նե րից մե կը՝ 1938-44թթ. 
բժշկա կան ինս տի տու տի ռեկ տոր,  ՀՍՍՀ  Գի տութ յան 

վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Վեր գի նե Գ ևոր գի  Մի քա յել յա նը, 
ով մեծ ա վանդ ու նի  Հա յաս տա նում բժշկա կան 
կրթութ յան, ման րէա բա նութ յան և  ի մու նա բա նութ յան 
զար գաց ման գոր ծում: 

ԵՊԲՀ  100-ամ յա կին ըն դա ռաջ շա րու նա կում ենք 
ներ կա յաց նել հո բել յար ամ բիոն նե րը, ո րոնք ի րենց 
գոր ծու նեութ յու նը սկսել են դեռևս Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի  բժշկա կան ֆա կուլ տե տում։
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Վ.Գ. Մի քա յել յա նը ծնվել է 1903թ., Գ յում րիում: 
 Հա մալ սա րանն ա վար տե լուց հե տո ան ցել է աշ խա տան-
քի գործ նա կան ա ռող ջա պա հութ յան  հա մա ճա րա կա բա-
նա կան ծա ռա յութ յու նում՝ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լով 
 Հա յաս տա նի մի շարք շրջան նե րում: 1932թ. աշ խա տել է 
բժշկա կան ինս տի տու տում, սկզբում՝ որ պես հա մա ճա-
րա կա բա նութ յան ամ բիո նի ա սիս տենտ, այ նու հետև՝ 
1951-54թթ., սննդի հի գիե նա յի ամ բիո նի վա րիչ, 1954-
75թթ. ղե կա վա րել է ման րէա բա նութ յան ամ բիո նը: 1940թ. 
պաշտ պա նել է թե կա նա ծո ւա կան, իսկ 1948թ.՝ դոկ տո-
րա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ: Ն րա ղե կա վա րութ յամբ 
պաշտ պան վել են 15 թեկ նա ծո ւա կան և  մեկ դոկ տո րա կան 
թե զեր, ո րոնք նվիր ված են ե ղել ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ-
յուն նե րի ախ տո րոշ ման, կան խար գել ման և  ի մու նա բա-
նա կան հիմն ա հար ցե րի լուծ մա նը:  Նա հան դի սա ցել է 
ման րէա բան նե րի և  ին ֆեկ ցիո նիստ նե րի հան րա պե տա-
կան գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա գահ, հա մա միու-
թե նա կան նույ նա նուն ըն կե րութ յան վար չութ յան ան-
դամ, պարգ ևատր վել է Աշ խա տան քա յին  Կար միր դրո շի, 
« Պատ վո նշան» (եր կու) շքան շան նե րով և  մե դալ նե րով: 
1986թվա կա նից առ այ սօր ամ բիո նը ղե կա վա րում է բ.գ.դ., 
պրո ֆե սոր Վ լա դի միր Ար մե նա կի  Շե կո յա նը:  Նա 
1979-82թթ. ընտր վել է ինս տի տու տի արհ կո մի տեի 
նա խա գահ, 1983-91թթ. բու ժա կան ֆա կուլ տե տի դե-
կան, իսկ 2002-2011թթ. աշ խա տել է հա մալ սա րա նի 
ու սումն ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր:  
 Բազ մամ յա ու բեղմն ա վոր կազ մա կերպ չա-
կան և  գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ-
յան հա մար 2000թ. ՀՀ նա խա գա հի հրա մա-
նագ րով պարգ ևատր վել է «Մ խի թար  Հե րա ցի» 
մե դա լով, 2010թ. նրան շնորհ վել է ՀՀ  Գի տութ յան 
վաս տա կա վոր գործ չի պատ վա վոր կո չում:  
 Տար բեր տա րի ներ ամ բիո նում ի րենց գի տա ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նեութ յունն են ծա վա լել Ա.Հ. Միր-
զա բեկ յա նը, Լ.Ա. Ֆ րան գուլ յա նը, Մ.Ի.Ա լա վերդ յա նը, 
Ջ.Հ.Ամ յա նը, Մ.Հ. Մել քում յա նը, Է.Գ. Շե կո յա նը, Ջ.Ա.Ա -
հա րո նո վան, Ռ.Հ. Մա նուկ յա նը, Ն.Պ. Բա բա յա նը, 
Լ.Դ.Մ խե յա նը, Վ.Ս.  Թով մաս յա նը, Ն.Ա. Թար վերդ յա-
նը, Մ.Ս. Հով հան նիս յա նը, Կ.Ղ. Մա նուկ յա նը, Ս.Ց. Չի-
լին գար յա նը, Կ.Խ. Քա լաշ յա նը, Դ.Մ. Մու րադ յա նը, Ս. 
Յու. Զա լին յա նը, Ք.Հ.Աբ գար յա նը, Գ.Մ.  Պո ղոս յա նը, 
Վ.Ա.Ա սո յա նը, Լ.Ա. Սարգս յա նը, Զ.Հ.Գ ևորգ յա նը և  
ու րիշ ներ: 

Դեպի 100-ամյակ



Բժշ կա կան կեն սա բա նութ յան ամ բիո նը հիմ-
նադր վել է 1923-ին՝ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տի կազ մում: Ն րա 
ստեղծ ման գոր ծում զգա լի ա վանդ են ներդ րել և  
ամ բիո նի վա րիչ ներ են ե ղել պրո ֆե սոր ներ, ամ-
բիո նի հիմն ա դիր վա րիչ, ան վա նի կեն սա բան Ա վե-
տիք  Տեր- Պո ղոս յա նը /1923-1930, 1935-1948թթ./, 
 Սի մոն  Յուզ բաշ յա նը /1930-1935թթ./, հայտ նի պա-
րա զի տո լոգ  Շա վարշ  Մաթ ևոս յա նը (1949-1969թթ.), 
 Հա րութ յուն  Կա րա պետ յա նը (1969-1989թթ.),  Սոս 
 Սի սակ յա նը (1989-2007թթ.), Հ ռիփ սի մե  Մաթ ևոս յա նը 
(2007-2009թթ., 2012թ.-ից մինչ օրս): 

Ամ բիո նի կազ մա վոր ման և բժշ կա կան կադ րե րի 
պատ րաստ ման գոր ծում զգա լի ա վանդ են ներդ րել 
հմուտ ման կա վարժ ներ, դո ցենտ ներ  Տիգ րա նու հի 
 Գաս պար յա նը, Էլ բիս  Կա րա սե ֆեր յա նը,  Մար տին 

 Համ բար ձում յա նը,  Զուլ ֆի Ի սա հակ յա նը ,  Դո նա րա 
 Մա նու չար յա նը: 

1970-ից ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Հա րութ յուն 
 Կա րա պետ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ ամ բիո նը հա մալր վել 
է գի տա ման կա վար ժա կան նոր կադ րե րով՝  Սոս  Սի սակ յան, 
Ա զատ Են գի բար յան, Հ ռիփ սի մե  Մաթ ևոս յան,  Նի կո լայ Կ րաս-
նի կով, Ալ լա  Թու սուզ յան:

  Հարկ է նշել, որ ամ բիո նում ա ռա ջին հա յա լե զու՝ « Պա րա զիտ 
նա խա կեն դա նի ներ և  որ դեր» ու սումն ա կան ձեռ նար կը 
հե ղի նա կել են պրո ֆե սոր Շ.  Մաթ ևոս յա նը և  դո ցենտ Տ. 
 Գաս պար յա նը՝ 1959-ին, ո րով ամ բիո նում սկիզբ է  դրվել մայ-
րե նի լեզ վով ու սումն ա կան գրա կա նութ յան ստեղծ մա նը:

Ամ բիո նի կազ մա վոր ման սկզբնա կան շրջա նում գի տա հե-
տա զո տա կան աշ խա տանք ներն ըն թա ցել են  Հա յաս տա նում 
ար յու նա ծուծ տզե րի տե սա կա յին կազ մի և  տա րած վա ծութ յան 
ու սումն ա սի րութ յան, բժշկա կան պրո տո զոո լո գիա յի կար ևո-
րա գույն խնդիր նե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ:

  Հե տա գա յում՝ ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Հ.  Կա րա պետ յա նի 
կող մից մշակ վում  է լյամբ լիա նե րի կուլ տի վաց ման մե թո դը, 
իսկ Ա. Են գի բար յա նի կող մից  ա ռա ջին ան գամ հան րա պե-
տութ յու նում ներդր վում և  ամ բիո նին կից լա բո րա տո րիա յում 
կի րառ վում է ավ տո ռա դիոգ րա ֆիա յի մե թո դը:  Նույն  լա բո-
րա տո րիա յի բա զա յի վրա Ա. Են գի բար յա նի և Ռ.  Բաբ լո յա նի 
կող մից հիմն ադր վում է ի զո տո պա յին լա բո րա տո րիա: Ամ բիո-
նի գի տա կան  ներդ րում կա րե լի է հա մա րել 1980 թվա կա նին 
Ս. Սի սակ յա նի կող մից մշակ ված՝ մա զա նոթ նե րի հայտ նա բեր-
ման թթու ֆոտ վա զա տա մե թո դը: Այ նու հետև պրո ֆե սոր ներ Ս. 
 Սի սակ յա նի, Ա. Են գի բար յա նի և Հ.  Մաթ ևոս յա նի ջան քե րով 
ամ բիո նում սկիզբ  դրվեց գի տա կան բո լո րո վին նոր ուղ ղութ-
յան՝ սրտամ ա նի ոչ կո րո նա րո գեն ախ տա հար ման և դ րա 
կան խար գել ման հիմն ա հար ցե րի ու սումն ա սի րութ յան: Այդ 
թե մա յի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում պաշտ պան վե ցին  
թեկ նա ծո ւա կան ու դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ:

 Ներ կա յումս ամ բիո նը ղե կա վա րում է բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Հ ռիփ սի մե  Շա վար շի  Մաթ ևոս յա նը, 
ով լա վա գույնս է շա րու նա կում ան բիո նի ե րախ տա վոր հոր՝ 
 Շա վարշ  Մաթ ևոս յա նի ա վան դույթ նե րը:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԱՄԲԻՈՆ

Պրոֆեսոր Շ. Մ. Մաթևոսյանը 
դասախոսության ժամանակ, 1958թ.

Կրտ. գիտ. Ս.Ռ. Դավիդյան, ավագ գիտ. 
Վ.Բ. Թադևոսյան, պրեպ. Շ. Ասմարյան, 

1989թ.
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 Մա յի սի 29-ին  Հեն րիկ  Մալ յա նի ան վան 
կի նո դե րա սա նի թատ րո նում կա յա ցավ 
ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի դա սա խոս, 
ար ձա կա գիր, բա նաս տեղծ,  Հա յաս տա նի 
գրող նե րի միութ յան, ինչ պես նաև  Կիո տո յի 
( Ճա պո նիա), Բր յու սե լի մի ջազ գա յին գրող-
նե րի ա սո ցիա ցիա նե րի ան դամ Ար մե նու հի 
 Սիս յա նի «Ագ ռավ ա սաց» մո նոդ րա մա յի 
ներ կա յա ցու մը:

 Մո նոդ րա ման կյան քի էր կոչ վել Թ բի-
լի սիի  Պետ րոս Ա դամ յա նի ան վան 
հայ կա կան պե տա կան դրա մա տի կա-
կան թատ րո նի կող մից. բե մադ րիչ՝ Ար-
մեն  Բա յան դուր յան, դե րա սան՝ Ա շոտ 
 Սի մոն յան:

Ար մե նու հի  Սիս յա նը նշեց, որ ներ-
կա յա ցու մը եր կու օր ա ռաջ բե մադր վել է Թ բի-
լի սիում՝ Գ րի բոե դո վի ան վան ռու սա կան դրա-
մա տի կա կան թատ րո նում, քա նի որ 163 տար վա 
պատ մութ յուն ու նե ցող Պ.Ա դամ յա նի ան վան 
հայ կա կան պե տա կան թատ րո նի շենքն այժմ 
վե րա կա ռուց վում է Թ բի լի սիի կենտ րո նում: 
Ագ ռա վի մե նա խո սութ յու նը ներ կա յաց ված էր փի լի-
սո փա յա կան խո րը նրբե րանգ նե րով:

 Հան դի սա տե սը մեծ ոգ ևո րութ յամբ և  եր կա րատև 
ծա փա հա րութ յուն նե րով ար ձա գան քեց բե մադ րութ-
յա նը:  Ներ կա յաց ման ա վար տին ՀՀ մշա կույ թի նա-
խա րա րի պաշ տո նա կա տար  Նա զե նի  Ղա րիբ յա նը 
ջեր մո րեն շնոր հա վո րեց ստեղ ծա գոր ծա կան անձ նա-
կազ մին և դ րա մա տուրգ Ա.  Սիս յա նին։ 

Ն շենք, որ ներ կա յաց մա նը ներ կա էին նաև 
ար վես տի ճա նաչ ված գոր ծիչ ներ Ն.  Մալ յա նը, 
Հ.  Ղա զանչ յա նը, Վ.  Շահ վերդ յա նը,  Թով մաս 
 Պո ղոս յա նը,  Կա րի նե  Խո դիկ յա նը և  այլք։

ԵՊԲՀԴԱՍԱԽՈՍԱՐՄԵՆՈՒՀԻ

ՍԻՍՅԱՆԻՊԻԵՍԸԲԵՄԱԴՐՎԵՑ

Հ.ՄԱԼՅԱՆԻԱՆՎԱՆԹԱՏՐՈՆՈՒՄ
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«ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ»ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼԷ«ԱՇԽԱՐՀԻԳՈՒՅՆԵՐԸ»

ԽՈՐԱԳՐՈՎՓԱՌԱՏՈՆԻՆ

« Զեյ թուն» մշա կու թա յին կենտ րո նում օ րերս  
անց կաց ված «Աշ խար հի գույ նե րը» խո րագ րով 
5-րդ  ե րաժշ տա կան փա ռա տո նի ըն թաց քում հնչել 
են տար բեր ազ գա յին եր գեր, ներ կա յաց վել պա-
րա յին հա մար ներ:

  Փա ռա տո նը, ո րըը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի ար վես տը ներ կա յաց նել, 
այս ան գամ նվիր ված էր  Շառլ Ազ նա վու րի հի շա-
տա կին:

  Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցել է նաև ԵՊԲՀ-ում 
գոր ծող « Վեր նա տուն» երգ չա խում բը՝ հան դես 
գա լով գե ղե ցիկ կա տա րումն ե րով:

  Փա ռա տո նի ա վար տին երգ չախմ բի ան-
դամն ե րը, ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 
ԵՊԲՀ հա յոց լեզ վի ամ բիո նի վա րիչ  Հեն րիե տա 
 Սու քիաս յա նը « Հան դես» փրո դաքշ նի կող մից 
ի րա կա նաց վող ա մե նամ յա մրցա նա կա բաշ խութ-
յան ժա մա նակ պատ վոգ րեր և մր ցա նակ ներ են 
ստա ցել:

Մշակույթ



Ուսանողի անկյուն

Ա նա հիտ  Հով հան նիս յա նը ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
երկ րորդ կուր սի  ու սա նո ղու հի է, ստեղ ծա գոր ծող ա պա գա բժիշկ։  Դա սե րից 
ա զատ ժա մա նակ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ է գրում։ Ն րա կար ծի քով՝  բո լոր 
ո լորտ նե րի հիմ քը ստեղ ծա գործ միտքն ու հո գին են։

«Ս տեղ ծա գոր ծե լը զար գաց նում է ճկուն միտք, և  դա ա մեա կար ևորն է 
բժշկութ յան մեջ։ Ես չեմ պատ կե րաց նում իմ հե տա գա կյան քը ո՛չ ա ռանց 
բժշկութ յան, ո՛չ ա ռանց պոե զիա յի, եր կուսն էլ իմ մի մասն են կազ մում և 
լ րաց նում են մե կը մյու սին»,- պատ մում է  Ար մա վի րի մար զի  Դա լա րիկ գյու-
ղից ԵՊԲՀ-ում բժշկա կան կրթութ յուն ստա ցող ա պա գա բժիշ կը։

Ա նա հի տը սկսել է ստեղ ծա գոր ծել 15 տա րե կա նից, սկզբնա կան շրջա-
նում գրում էր ար ձակ պատմ վածք ներ, հե տո ի րեն գտավ չա փա ծո յի մեջ։  
Ա ռա ջին ստեղ ծա գո րութ յու նը մայ րի կի մա սին էր, հե տո գրեց կյան քի մա-
սին։  Այժմ ե րի տա սարդ հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մեծ մա սը սի-
րո թե մա տի կա ու նեն։

«Չ նա յած սկզբնա կան շրջա նում ու նե ցած ո րոշ դժվա րութ յուն նե րին՝ այժմ 
ես ուղ ղա կի վա յե լում եմ հա մալ սա րա նում անց կաց րած ա մեն րո պեն՝ լավ 
ու հե տաքր քիր մարդ կանց շրջա պա տում գտնվե լով։  Ման կուց ե րա զում էի 

ա պա գա յում այն պի սի մաս նա գի տութ յուն ընտ րել, որ պես զի օգ տա կար լի նեմ մարդ կանց, լավ մաս նա գետ դառ-
նամ ու ա նեմ ինձ նից կախ ված ա մեն ինչ»,- ընդգ ծում է սո վո րո ղը, ով փոր ձում է նաև հա սա րա կա կան ակ տի վութ-
յուն դրսևո րել։  Մեծ ոգ ևո րութ յամբ մաս նակ ցում է հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նում կազ մա կերպ-
վող ու սա նո ղա կան մի ջո ցա ռումն ե րին։

Այս պա հին ա վե լի շատ ժա մա նակ է հատ կաց նում ուս մա նը, սա կայն  ցան կութ յուն ու նի հա վա քագ րել ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներն ու գիրք տպագ րել։

Ե կող ու սումն ա կան տա րում ար դեն եր րորդ կուր սե ցի Ա նա հիտ  Հով հան նիս յանն ա ռա ջի կա յում  նա խան շում է 
ընտ րել սրտի վի րա բու ժութ յու նը՝ որ պես նեղ մաս նա գի տա ցում։

 Ներ կա յաց նում ենք ա պա գա բժշկի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից մի  քա նի սը։

Ա պա գա բժշկի հետ զրու ցեց  ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ

Ես աշ խար հը կտա յի... 
 
Ես աշ խար հը կտա յի քո դի մաց, 
Ե թե աշ խար հը դու չլի նեիր, 
Կ տա յի և’ հո գիս, միտքս էլ կտա յի, 
Ե թե քո մտքում չլի նեի մե ռած, 
Եր կինք, եր կի րը ի րար կձու լեի, 
Ե թե ձու լե լիս գեթ վայրկ յան տես նեի, 
Ան գամ աչ քերս կտա յի քեզ հա մար, 
Ե թե քո դիր քին լի նեի ես հար մար: 
 
Ես իմ ստեղ ծած զգաց մունքն էլ կտա յի, 
Ե թե այն վա ղուց քո նը չլի ներ, 
Այլ մո լո րա կից ծա ղիկ կբե րեի, 
Ե թե իմ բե րած ծա ղի կը սի րեիր, 
Ու մե ռած նե րից կրկին կհառ նեի, 
Ե թե հառ նե լիս գո նե բար ևեիր, 
Ես սիրտս էլ կտա յի քո դի մաց, 
Ե թե սիրտս դու չլի նեիր... 
* 
Ես աշ խար հը կտա յի քո դի մաց, 
Ե թե աշ խար հը դու չլի նեիր...

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼԸՃԿՈՒՆԱՑՆՈՒՄ

ԷՄԻՏՔԸ,ԻՆՉԸԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆՄԵՋ

ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐՆԷ

*
 Թե ա ղո թեմ, ա ղոթ քիս հետ քո ա նու նը կշշնջամ,  

Որ այդ սուրբ բա ռե րի հետ քո ա նունն էլ սրբա գործ վի,  
 Թե կու րա նամ, իմ աչ քե րում քո պատ կե րը կնկա րեմ,  
Որ խա վա րում քո պատ կե րից ճա նա պարհս լու սա վոր վի: 
Երբ սև դ ևը մտնի հո գիս ու սևաց նի լա րը սպի տակ, 
 Քո ժպի տը` մի ծիա ծան, իր գույ նե րով կներ կի այն, 
Ու երբ կյան քիս ու ղին թվա տգեղ,նաև անն պա տակ, 
Ինձ կլի նեն լսե լի քո նուրբ ձայ նի ե րանգ ներն այն: 
Ու թե սրտիս բա բախ նե րը դան դա ղա նան և  այն կանգ նի, 
 Քո խոս քե րը մաք րա մա քուր նոր ուժ կտան բա բախ նե րին, 
 Թե ձեռ քերս քեզ ո րո նեն ու կա րո տը հո գիս մտնի, 
Ես կփնտրեմ իմ մտքե րում հան դի պու մը մեր ա ռա ջին: 
 
* 
Երբ ո րո նեմ ու չգտնեմ քեզ իմ կյան քի ա րա հե տում,  
 Ծա ղիկ նե րը մեր մեկ տար վա կթա ռա մեն շիր մա քա րին:



ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՄԱՐԶԱԿԱՆ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆԵՆ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը շա րու նա-
կում են  պատ վով ներ կա յաց նել ի րենց հա րա զատ 
բու հը նաև սպոր տի բնա գա վա ռում։  Ապ րի լին կա յա-
ցած միջ բու հա կան մրցումն ե րում,  ու ժա յին ե ռա մար-
տի՝ հե նում պառ կած դիր քից վար ժութ յան մրցա շա րում 
մեր ու սա նող նե րը գրան ցե ցին փայ լուն արդ յունք ներ։ 
 Մաս նա վո րա պես՝ Ա նա հիտ  Ռոս տոմ յա նը (բժ. հեն. 
քո լեջ, 3-րդ  կուրս) գրա վեց 3-րդ  հո րի զո նա կա նը՝ 45 
կգ  արդ յուն քով, Ա րա Գ ևորգ յա նը (3-րդ  կուրս)՝ 3-րդ 
 հո րի զո նա կա նը՝ 105 կգ  արդ յուն քով,  Վա րազ դատ 
 Կի րա կոս յա նը (3-րդ  կուրս)՝ 2-րդ  հո րի զո նա կա նը՝ 115 կգ  
արդ յուն քով, իսկ Ա շոտ  Զո րողլ յա նը (բժ. հեն. քո լեջ, 1-ին 
կուրս) դար ձավ բա ցար ձակ հաղ թող՝ գրան ցե լով 140 
կգ  արդ յունք՝ գրա վե լով 1-ին հո րի զո նա կա նը։ Մր ցա-
շա րին լավ ներ կա յա ցան նաև  Դիա նա Գ ևորգ յա նը (1-
ին կուրս), Ար մե նակ  Տո րոզ յա նը (1-ին կուրս) և   Վա հան 
Ա լեք յա նը (2-րդ  կուրս):

Մր ցա շա րին ներ կա էին  Հա յաս տա նի փաո ւեր լիֆ տին-
գի (ու ժա յին ե ռա մարտ) ֆե դե րա ցիա յի և ՀՀ կրթութ յան 
և  գի տութ յան նա խա րա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
ինչ պես նաև ի րենց ներ կա յութ յամբ ու սա նող նե րին ոգ-
ևո րում էին աշ խար հի և Եվ րո պա յի չեմ պիոն  Նա զիկ Ավ դալ յա նը, 
մեր հա մալ սա րա նի ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի 
դա սա խոս ներ Ա շոտ  Հա կոբ յանն ու Անդ րա նիկ  Վար դան յա նը:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րը պահ պա նում են ֆի զի-
կա կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի ա վան դույթ նե րը և «Ա ռողջ 
մարմն ում ա ռողջ հո գի» կար գա խո սով օ րի նակ են ծա ռա յում հան-
րութ յա նը` ներ կա յաց նե լով հա մալ սա րա նը տար բեր մրցումն ե րում։

Սպորտ



Неуклонный рост заболеваемости злокачественными 
новообразованиями настораживает всё общество. 
Никто не застарахован от этой болезни, которая нередко 
подкрадывается незаметно. По данным популяционных 
регистров в ближайшие 15-20 лет онкологическая 
заболеваемость возрастет на 70%. 

Российская Федерация и Китай среди крупных держав 
занимают первые места по заболеваемости раком: 122.5 
и 122.2 на 100 тыс. населения ежегодно. В 2019г.  число 
онкобольных, нуждаюшихся в лечении, в РФ возрастет 
на 40 % . В 60% случаев болезнь диагностируется в III 
и IV стадиях. Крайне неблагоприятна ситуация по 
заболеваемости и смертности от злокачественных 
опухолей сложилась в Республике  Армения. 

По данным российских экспертов в области 
биофармацевтики и таргетным  химиопрепаратам, 
создание одного принципиально нового 
противоракового препарата  обходит от 200 до 750 млн. 
долларов.

Основной причиной роста онкологической 
заболеваемости является тотальное ухудшение 
экологии, приведшее к прогрессирующему ослаб- лению 
противоопухолевой устойчивости взрослых и пожилых 
людей. Перво- степенное значение в этом отношении 
имеет курение, содержащиеся в                         пищевых 
продуктах и в окружающей среде канцерогенные 
агенты, стрессы, малоподвижность, повышение 
свертываемости крови, , лекарственный прагматизм . 

В борьбе с раком нередко акцентируется лишь 
количественная сторона вопроса – выпуск  
химиопрепаратов, приобретение лучевых терапевти-
ческих и диагностических аппаратов. Канули в небытье 
массовые проф- осмотры по выявлению предопухолевой 
и ранней онкологической патологии. Всё меньшее 

внемание уделяется научным основам профилактики 
рака, которая стала как бы ,,Золушкой” в клинической 
онкологии и организации противораковой борьбы, 
между тем, как после 40-летнего возраста ежедневно 
в организме образуется 10 тысяч мутантных клеток, 
часть которых потенциально злокачественные .

Если в эскизных чертах осветить вопрос ослабления 
противоопухлолевой сопротивляемости к раковым 
заболеваниям, то прежде всего следует подчеркнуть 
депрессированность цитолитических субпопуляции 
лимфоцитов (СД4, СД8, естественных киллеров). 
Отсюда вытекает, что наиболее действительной мерой 
в первичной профилакте рака и в противорецидивной 
иммунореабилитации, следует считать специфическую 
стимуляцию защитных противораковых механизмов, 
заложенных в природе самого человеческого 
ораганизма.

После рождения, в связи с угасанием некоторух 
дериватов мезенхимальных тканевых структур, 
прекращается выробатка фетальных белковых 
тел (альфа-фетопротеин, трофобластический β1–
гликопротеин, карбоангидратные онкомаркеры, раково-
эмбриональный антиген и др.). Взрослые и пожилые 
люди десятилетиями не сталкиваются с указаными 
белками, обладающими   антигенными свойствами . И 
совершенно очевидно , что депрессированная иммунная 
система недостаточно реагирует на  экспрессию 
чуждых взрослому организму антигенных дериватов 
эмбрионального генеза.

Одним из наиболее существенных проявлений 
злокачественной трансформации клеточных структур 
является появление на их поверхности широкого пула 
фетальных белков и не до конца идентифицированных 
протеогликанов эмбрионального генеза. Это 
черезвычайно сложный и не до конца раскрытый 
феномен  (в профилактической онкологии многие 
суждения носят умозрительный, вероятносный 
характер).

Позволим себе отослать читателя  к нашим  работам, 
касающихся того, что раковая клетка может зародиться, 
прижиться и тем более бесконтрольно размножаться 
только в том случае, если окажется в состоянии надежно 
защититься от атакующих факторов иммунного надзора. 
Обволакиваясь фетальными белками, коварная раковая 
клетка имитирует нормально развивающийся эмбрион 
и таким путем ускользает от атакующих факторов 
иммунного надзора.(1,2,3,4).

По моему мнению, как патолога, 
специализирующегося в области иммунопатологии 

"МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО –
 ЭТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА"

Ներկայացնում ենք ԵՊԲՀ ախտաբանական անատոմիայի և 
կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ գիտության 

վաստակավոր գործիչ Լևոն Մկրտչյանի «Ապագայի բժշկությունը՝ 
կանխարգելիչ բժշկությունն է» ռուսերեն հոդվածը։
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и гистоферментохимического анализа системных 
прогрессирующих болезней соединительной ткани  и 
злокачественного роста, рак – это результат стечения 
многих неблагоприятных обстоятельств генетического, 
иммунологического и иного характера.

По объективной значимости всех сложностей, 
стояших на пути противодействия злокачественной 
трансформации , а также с учетом непостижимости 
человеческому разуму истинных генетических, 
иммунологических и физикохимических процессов 
канцерогенеза, нам предсталяется наиболее 
действенным путем противодействия опухолевому 
росту умерщвление первых же перманентно 
возникающих неопластических клеток. Данное 
концептуальное положение подчеркивается в связи с 
тем, что в развившемся новообразовании имеет меато 
,,опухолевой ангиогенез’’.  По сути дела, опухоль , как 
поразитирующeе в теле человека новообразование,  
с целью большего снабжения питательными 
веществами создает собственные кровеносные 
сосуды, структуируемые  не эндотелиальными, 
а раковыми клетками. В естественных условиях 
неоангиогенетические  раковые клетки не созревают, 
а практически бесконечно делятся. Попадая в 
ток крови и диссиминируясь по организму, они 
приводят к метастазом. Вот почему чрезвычайно 
важно девитализировать первые же перманентно 
возникающие неопластические клетки до 
формироваания ими устойчивого сообщества клеток 
и  ,,опухолевого ангиогенеза’’. А это возможно лишь 
повышением ,,настороженности’’ атакующих факторов 
иммунитета к появлению относительно чуждых 
злокачественных клеток . Наши, более чем 25–и летние 
исследования в этом направлении привели к созданию 
,, “Эмбрионального противоопухолевого модулятора 
(ЭПОМ-LM) Мкртчяна,  способу получения и 
применения’’ защищенного Патентом Российской 
Федерации  N 22/080.

Временная Фармакопейная статья Агенства по 
лекарствам и медицинским технологиям минздрава 
Армении позволила провести клинические испытания 
нового профилактического биологически активного 
препарата. В те годы Онкологический научный 
центр МЗ Армении являлся базой Фармкомитета 
СССР, в котором были проведены клинические 
испытания фарморубицина и других химиопрепаратов, 
произвидимых Фармиталией Карло-Эрба .

Видные российские онкологи А.Н. Стуков, Н.Л. 
Германович с соавторами отметили, что цена терапии 
одного больного колоректальным раком,  составлящая 
в 1999г. 500 долларов, возросла до 250.000$, и что 
формацевтическим компаниям приходится возмещать 
расходы на исследование , вознешиеся до 800 миллионов 
долларов за препарат (5).

Безудержный рост стоимости лечения онкобольных, 
а также нездоровый корпоративный интерес, 

подвергли некоторому забвению профилактическую 
направленность борьбы с раком .

Небезинтересно заметить, что Николай  Иванович 
Пирагов, отнесенный  к лику святых Российской 
империи (наряду с Петром I и Екатериной II ), утверждал: 
,,Медицина будущего – это предохранительная 
медицина’’. Подобное решение недавно вынес и 
Экспертный совет Национального института рака 
США, призвавший акцент в противораковой борьбе  
переориентировать в сторону профилактики. 
Оригинально высказался по этому поводу академик 
АМН СССР И.В. Давыдовский: «Диагностика болезни 
должна начинаться не у постели больного, а в клинике 
здорового человека». 

В процессе эволюции выработались защитно–
приспособительные механизмы, имеющие многоликую, 
нередко разнонаправленную, обменно–трофическую, 
иммунологическую,  цитогенетическую направленность. 
Это вынуждает ученных–медиков руководствоваться 
древнейщим постулатом - ,, Не навреди!’’. 

Имеющему славные традиции Ереванскому гос. 
медицинскому университету в годы независимости было 
присвоено имя выдающегося целителя Киликийской 
Армении Мхитара Гераци. Историки медицины 
умалчивают тот факт, что за 7 веков до открития 
Дженнером вакцины против оспы, М. Гераци писал: 
«Противоположное лечи противоположным и доставь 
радость больному». Этим пророчиским предведением 
он предвосхитил профилактическую направленность 
медицинской науки и прикладного знания, спасшие 
миллионы людей. 

Я долгие годы возглавляя Онкологический научный 
центр Армении и состоял членом профильных 
международных ассоциаций. Убежден, что если росту 
онкологической заболеваемости не будет поставлен 
надежный заслон, то, несмотря на астрономические 
финансовые затраты государственных средств и личные 
сбережения граждан, тупиковая ситуация по борьбе 
с раком не будет преодолена. Сенсационной же тон в 
лечении манифестирующих злокачественных опухолей 
пока что совершенно неуместен.  

P.S. Нет объяснения тому – почему 
«высокоэффективное средство профилактики рака, 
готовое к промышленному производству», годами 
остается невостребованным. Неужели так всесилен 
нездоровый корпоративный интерес в противораковой 
борьбе?! 

 При необходимости могу выслать полное досье 
безвредности и эффективности ЭПОМ.
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