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Հա ջո ղութ յան գլխա վոր բա նա լին հա մա րում է ու սումն ու աշ խա տա սի րութ յու նը

Ու սա նող նե րի հետ հան դիպ
մա նը նա հան գա մա նա լից ներ
կա յաց րեց իր ղե կա վա րած բուժ
հաս տա տութ յան կա տա րած 
աշ խա տան քը, վի րա հա տութ
յուն նե րի ծա վա լը, ախ տո րոշ ման 
և  բուժ ման նոր մե թոդ նե րը:
  Լեո   Բո կե րիան ա պա գա բժիշկ

նե րին հոր դո րեց լի նել հա մառ, 
հետ ևո ղա կան, լավ սո վո րել:
ԵՊԲՀ ու սա նող նե րին հե

տաքրք րում էին   Լեո   Բո կե րիա յի 
ու ղու դրվագ նե րը՝  թե ո՞րն է ե ղել 
ա մե նա բարդ վի րա հա տութ յու նը, 
ինչ հի շո ղութ յուն ներ ու նի ու սա նո
ղա կան տա րի նե րից:
  Վի րա բու ժութ յամբ ակ տիվ 

զբաղ վող բժիշ կը կար ևո
րում է նաև հա սա րա կա կան և 
 գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը:   Նա 
«Ազ գի ա ռող ջութ յան լի գա» հա
մա ռու սա կան հ/կ նա խա գահն 
է:   Քա րո զե լով ա ռողջ ապ րե լա
կերպ՝ սրտա բա նը նա խա ձեռ նել 
է «Զ բո սանք ներ բժշկի հե տ» մի
ջո ցա ռու մը, որն անց կաց վում է 
ա մեն շա բաթ   Մոսկ վա յում և  բաց 
է բո լո րի հա մար:

ԵՊԲՀ հյուրեր
ԵՊԲՀ-Ի ՀՐԱ ՎԵ ՐՈՎ ԵՐ ԵՎԱ ՆՈՒՄ ԷՐ ԱՆ ՎԱ ՆԻ 

ՍՐՏԱ ՅԻՆ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅԺ   ԼԵՈ   ԲՈ ԿԵ ՐԻԱՆ

Նո յեմ բե րին ԵՊԲՀի հրա
վե րով Եր ևա նում էր ազ գութ
յամբ վրա ցի, Ռու սաս տա նի 
Դաշնության գլխա վոր սրտա
յին վի րա բույժ  Լեո   Բո կե րիան: 
ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի 

հա տուկ նիս տի ըն թաց քում  
ա կա դե մի կոս   Լեո   Բո կե րիա յին 
շնորհ վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր 
դոկ տո րի կո չում:
  Հա մաշ խար հա յին ճա նա չում  

ու նե ցող սրտա բան Լեո Բո
կե րիա յի այ ցը Հա յաս տան և 
ն րա խոր հուրդ նե րը ու սու ցո
ղա կան էին հատ կա պես ա պա
գա բժիշկ նե րի հա մար: Ն րանց 
հետ հան դիպ մա նը մաս նա գե

տը ներ կա յաց րեց իր ան ցած 
ու ղին, պատ մեց նաև այն ան
վա նի հայ բժիշկ նե րի մա սին, 
ո րոնց հետ աշ խա տե լու ա ռիթ է 
ու նե ցել:
  Վի րա բույ ժը 1968ից աշ

խա տում է Մոսկվայի Ա.Ն. 
  Բա կուլ ևի ան վան սրտա նո թա
յին վի րա բու ժութ յան ազ գա յին 
բժշկա կան հե տա զո տա կան 
կենտ րո նում, 1994ից կենտ րո
նի ղե կա վարն է:   Լեո   Բո կե րիան 
աշ խար հում ա ռա ջին նե րից է 
սկսել ա րագ վի րա հա տել սրտի 
բնա ծին, ձեռք բե րո վի ա րատ նե
րի շտկման կամ սրտի ի շե միկ 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում: 

Ան վա նի սրտա յին վի րա բույ ժը՝ ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր

        Ես սի րում եմ ուս ման սի րա հար նե րին, քա նի որ սո վո րա
բար նրանք ոչ միայն կրթված, այլև վստա հե լի մար դիկ են։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
  Մու րադ յա նը շնոր հա կա լութ
յուն է հայտ նել հան րա հայտ 
բժշկին դա սա խո սութ յան, նաև 
ու սա նող նե րի հետ ան մի ջա
կան ու ան կեղծ երկ խո սութ յան 
հա մար:
  Նա, շնոր հա վո րե լով ե րի տա

սարդ նե րին Ու սա նո ղութ յան 
մի ջազ գա յին և   Ռազ մա կան 
բժշկի օր վա ա ռիթ նե րով, 
ընդգ ծել է՝ ու սա նո ղա կան տա
րի նե րը լա վա գույնն են յու րա
քանչ յուր մար դու կյան քում:



ԵՊԲՀ հյուրեր

 Սիրտն ա ռողջ պահ պա նե լու հա
մար պետք է ա ռողջ կեն սա կերպ 
վա րել, հրա ժար վել ծխե լուց, խմել 
միայն ո րակ յալ ո գե լից խմիչք, այն 
էլ չա փա վոր քա նա կութ յամբ։  Բայց 
պա կաս կար ևոր չէ դրա կան տրա
մադ րութ յուն պահ պա նե լը: Այս  մա
սին վստա հեց րել է սրտա յին վի րա
բույժ  Լեո  Բո կե րիան, ով նաև պատ
մել է, թե ինչ է անհ րա ժեշտ ա նել 
սրտի ա ռող ջութ յու նը պահ պա նե լու 
հա մար։

Օր վա ռե ժիմ
78ամ յա վի րա բույ ժի խոս քով՝ 

սրտի ա ռող ջութ յան հա մար շատ 
կար ևոր է պահ պա նել օր վա ռե ժի մը՝ 
պառ կել քնե լու ու արթ նա նալ նույն 
ժա մին, հետ ևել ա ռողջ սննդա կար
գին ու ու տե լու ժա մե րին։

Ծ խե լը
«Ծ խե լը մար դու ա մե նաո խե րիմ 

թշնա մին է, ու դա ա պա ցուց ված է 
բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն նե
րով», հա վաս տիաց նում է կար դիո
վի րա բույ ժը։ Ծ խե լը հան գեց նում է 
հի պեր տո նիա յի, ա թե րոսկ լե րո զի, 
թրոմ բնե րի ա ռա ջաց ման ու մի շարք 
այլ սրտա նո թա յին խնդիր նե րի։
 Բո կե րիան խոս տո վա նում է, որ 20 

տա րի ծխել է, բայց մե կընդ միշտ 
հրա ժար վել է ծխե լուց 1980 թվա
կա նին՝  Մոսկ վա յում Օ լիմ պիա դա յի 
ան ցակց ման տա րում։ Այդ ժա մա
նակ նա թու նա վոր վել էր ապխ տած 
ձկնից ու հաս կա ցել, որ տե ղի ու նե
ցա ծը լավ հնա րա վո րութ յուն է ծխե

լուց հրա ժար վե լու հա մար։ 
Ն րա կար ծի քով՝ ծխե լուց 
պետք է հրա ժար վել միան
գա մից՝ կտրուկ, այլ ոչ թե 
ծխա խո տի քա նա կը կրճա տե
լու կամ ա վե լի «թե թև » ծխա
խո տի անց նե լու մի ջո ցով։ 
Ծ խե լուց հրա ժար վե լուց հե
տո վատ ինք նա զգա ցո ղութ
յու նը կա րող է ա ռա վե լա գույ
նը 2 շա բաթ տևել, իսկ հե տո 
ֆի զի կա կան վի ճա կում զգա լի 
տար բե րութ յուն կզգաք։

Ո գե լից խմիչք
 Յու րա քանչ յուր ո գե լից 

խմիչք ստա մոք սում ար տադ
րում է ա ղաթ թու։ Ս տա մոք
սում խառն վե լով սննդի հետ, 
ա ղաթ թուն սկսում է նպաս
տել օր գա նիզ մում վնա սա
կար նյու թե րի կու տակ մա նը, ո րոնք 
ներ թա փան ցե լով ար յան մեջ՝ օր
գա նիզ մին լուրջ վնաս են հասց նում։ 
Ե թե չի հա ջող վում ո գե լից խմիչ քից 
ամ բող ջո վին հրա ժար վել, բժիշ
կը խոր հուրդ է տա լիս խմել միայն 
ո րակ յալ, լավ խմիչք, այն էլ չա փա
վոր։

Դ րա կան տրա մադր վա ծութ յուն
«Ես հա մա րում եմ, որ ա ռանց դրա

կան տրա մադ րութ յան հնա րա վոր 
չէ պահ պա նել սիր տը ա ռողջ վի
ճա կում: Ա ռա վոտ յան տես նում ես 
հա րա զատ նե րիդ, բարձ րաց նում 
նրանց տրա մադ րութ յու նը։  Հե տո 
գնում ես աշ խա տան քի, բարձ րաց

նում քո գոր ծըն կեր նե րի տրա մադ
րութ յու նը։ Ն րանք էլ քեզ են նույն 
ձևով պա տաս խա նում։ Կ յան քը, ո րը 
կա ռուց ված է ադ րե նա լի նի ա նընդ
մեջ ար տա նե տում ե րի բա ցա կա
յութ յան վրա՝ երբ մար դու մոտ մեկ 
լավ, մեկ վատ տրա մադ րութ յուն 
է, շատ դրա կան է ազ դում մար դու 
ա ռող ջութ յան վրա», ման րա մաս
նում է  Լեո  Բո կե րիան։

Կր թութ յուն
 Լեո  Բո կե րիան նկա տեց, որ կիրթ 

մարդ կանց, որ պես կա նոն, ա վե
լի հեշտ է հա ջող վում պահ պա նել 
այս բո լոր կա նոն նե րը։  Մոսկ վա յում 
և դրա շրջակայքում ի րա կա նաց
ված հե տա զո տութ յու նը նույն պես 
հաս տա տել է դա՝ մաս նա գետ նե րի 
հա մար անս պա սե լի արդ յունք ներ 
ցույց տա լով։  Պարզ վել է, որ ա մե
նաեր կա րակ յաց մար դիկ  Մոսկ վա յի 
կենտ րո նում են ապ րում։ Թ վում 
էր, թե հա կա ռա կը պետք է լի
նի, չէ որ մայ րա քա ղա քի կենտ րո
նում բնա պահ պա նա կան պայ ման
ներն ա վե լի վատն են։  Փոր ձե լով 
հաս կա նալ այդ հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րը՝ մաս նա գետ նե րը  
ու շադ րութ յուն են դարձ րել այն 
հանգամանքի վրա, որ կենտ րո նա
կան թա ղա մա սում ա վե լի շատ էին 
բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող
նե րը։

ՓՈՐՁԱՌՈՒ ԲԺՇԿԻ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵ ՐԸ՝  

Ա ՌՈՂՋ ՍԻՐՏ ՈՒ ՆԵ ՆԱ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ



  ԼԵՈ   ԲՈ ԿԵ ՐԻԱՆ ՏՊԱ ՎՈՐ ՎԱԾ Է ԵՐ ԵՎԱՆ ՅԱՆ 

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՆԵ ՐՈՎ

Ան վա նի սրտա յին վի րա բույժ   Լեո   Բո կե րիան այ ցե լել է 
եր ևան յան բժշկա կան կենտ րոն ներ:
«  Նորք   Մա րա շ» սրտա բա նա կան և «Աստ ղի կ» բուժկենտ

րոն նե րից բա ցի, նա այ ցե լել է նաև Ա.   Մի քա յել յա նի ան
վան վի րա բու ժութ յան ինս տի տուտ:
Պ րո ֆե սոր   Բո կե րիան այ նու հետև այ ցե լել է ԵՊԲՀ 

«  Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց, ծա
նո թա ցել հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի հնա րա վո րութ
յուն նե րին:
Լ րագ րող նե րի հետ զրույ ցում պրո ֆե սորն ան կեղ

ծա ցել է, որ տպա վոր ված է եր ևան յան կլի նի կա նե
րով:   Մաս նա վո րա պես՝ ա կա դե մի կո սի ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում էին այն բուժ հաս տա տութ յուն նե րը, որ տեղ 
սրտի վի րա հա տութ յուն ներ են կա տար վում: Բ ժիշ կը 
բարձր է գնա հա տել մայ րա քա ղա քի բուժ կենտ րոն նե

րի հա գեց վա ծութ յու նը: 1000ից ա վե լի սրտեր վի
րա հա տած 78ամ յա բժիշկն ա ռա ջին ան գամ չէ 
  Հա յաս տա նում: Ն րան տպա վո րել է ինչ պես ե ղա
նա կա յին, այն պես էլ մարդ կա յին ջեր մութ յու նը: 
  Փոր ձա ռու մաս նա գետն ու նի նաև սիրտն ա ռողջ 
պա հե լու իր բա նաձ ևը, որով հոր դո րում է ա մեն 
օր հետ ևել քնին, սննդա կար գին, նաև, ա մե նա
կար ևո րը, ձգտել ստա նալ դրա կան է մո ցիա նե րի 
ա մենօր յա չա փա բա ժի նը:

ԵՊԲՀ հյուրեր



ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն   Մու րադ յա նի  

ուղեկ ցութ յամբ Լեո Բոկերիան 
ծա ղիկ ներ է խոնարհել  

վի րա բույ ժ Ա. Միքայելյանի  
հու շար ձա նին:  

Բ ժիշկն անձամբ է ճա նա չել հայ 
գոր ծըն կե րո ջը:

ԵՊԲՀ հյուրեր



Անվանի սրտային վիրաբույժը հյու րըն կալ վել է   Բաղ րամ յան 26-ում
 Լեո   Բո կե րիան ջանք չի խնա յի   Հա յաս տա նում սրտա նո թա յին 

վի րա բու ժութ յան զար գաց մանն իր ներդ րում ու նե նա լու հա
մար: Այս մա սին կյան քի 50 տա րին սրտա յին վի րա բու ժութ յա
նը նվի րած ա կա դե մի կոսն ա սել է ՀՀ նա խա գահ   Ս. Սարգս յա
նին:    «Բո կե րիա յի ներդ րած նոր, ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի 
շնոր հիվ աշ խար հում փրկվել են հա զա րա վոր կյան քեր»,ա սել 
է Սերժ   Սարգս յա նը՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նելով ա կա դե
մի կո սին՝ իր անգ նա հա տե լի փոր ձը ու րիշ նե րին փո խան ցե լու 
աստ վա ծա հա ճո գոր ծի հա մար:   Սերժ   Սարգս յա նը հույս ու նի, 
որ   Լեո   Բո կե րիա յի պրակ տիկ գի տե լիք նե րը շատ կօգ նեն հայ 
մաս նա գետ նե րին: Պ րո ֆե սոր   Բո կե րիան, ի դեպ, տպա վոր
ված է թե   Հա յաս տա նում իր այ ցե լած բժշկա կան կենտ րոն նե
րով, թե բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մեր մաս նա գետ նե րով, 
ո րոնց հետ հա ճույ քով կհա մա գոր ծակ ցի:

Փա րա ջա նո վի թան գա րա նում 

Աշխարհահռչակ սրտաբանի եռօրյա այցը 
Հայաստան ամփոփվեց Էջմիածնում

    Լեո   Բո կե րիա յին հյու րըն կա լել են նաև   Մես րոպ 
  Մաշ տո ցի ան վան ձե ռագ րե րի ինս տի տու տում: 
  Մա տե նա դա րա նում շրջայ ցից հե տո ան վա նի 

բժիշ կը խոս տո վա նել է. «Այս ձե ռագ րե րը մշա կու
թա յին գան ձեր են ամ բողջ աշ խար հի հա մա ր»:

Այց Մատենադարան

Եր ևան ժա մա նած ան վա նի սրտա յին վի րա բույժ   Լեո   Բո կե րիան այ ցե լել է 
  Փա րա ջա նո վի տունթան գա րան: Պ րո ֆե սո րը թան գա րա նի տնօ րեն   Զա վեն 
  Սարգս յա նի ու ղեկ ցութ յամբ ծա նո թա ցել է ցու ցադ րութ յա նը: Ն րան ներ կա յաց վել են 
մե ծա նուն կի նո ռե ժի սո րի կեն սագ րութ յան ման րա մաս նե րը:
  Լեո   Բո կե րիան տպա վոր ված էր թան գա րա նում ար վես տի մթնո լոր տով, որն 

այն քան բնո րոշ էր   Սեր գեյ   Փա րա ջա նո վին, ում, ի դեպ, հայտ նի բժիշկն ա ռիթ է  
ու նե ցել ան ձամբ ճա նա չե լու:

ԵՊԲՀ հյուրեր



Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանի «Հերացի» ինովացիոն 
լաբորատորիայի (Heratsi iLAB) հաջողության 
դպրոցի առաջին հյուրն էր «Հայաստանի 
մանուկներ հիմադրամի» (COAF) հիմադիր և 
խորհրդի ատենապետ, Աջենուս կորպորացիայի 
նախագահ և գլխավոր տնօրեն Գարո Արմենը: 
Ողջունելով նրան համալսարանում՝ ԵՊԲՀ 
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ 

հաջողության դպրոցը հարթակ է՝ ծանոթացնելու բուհի 
ուսանողներին աշխարհահռչակ բժիշկների հետ: Նրա 
խոսքով՝ Գարո Արմենը ոչ միայն հաջողված գործարար 
է, այլև խոշոր բարերար:

Անդրադառնալով քաղցկեղի բուժման ոլորտին՝ COAF 
հիմադիրը նշեց, որ այն շատ արագ փոփոխվում է: 
«23 տարի առաջ ես սկսեցի իմ ճանապարհորդությունն 
այս ոլորտում: Քաղցկեղն ամեն մարդու մոտ ուրույն 
դրսևորում է ստանում», պատմեց Գարո Արմենը: 
Իմունային համակարգի պայքարը քաղցկեղածին 
բջիջների դեմ նա համեմատեց թշնամու դեմ բանակի 
պայքարի հետ:
Ուսանողներից մեկի հարցին, թե ո՞րն է իր գլխավոր 

նպատակը, Գարո Արմենը պատասխանեց. «Իմ 
վերջնական նպատակը ձեր բոլորի վերջնական 
նպատակն է: Հայաստանն ունի 35 հազար տարվա 
պատմություն. այս ամբողջ ընթացքում մենք աչքի 
ենք ընկել շատ ոլորտներում: Մենք մի ազգ ենք, որն 
օժտված է հումանիզմի բարձր մակարդակով, որը մենք 
կարող ենք հաջողությամբ համադրել ինտելեկտուալ 
կարողությունների հետ: Լավագույն ներդրումը 
մենք կարող ենք անել մարդկանց մեջ, հատկապես՝ 

շրջաններում և գյուղերում, ոչ թե բիզնեսում: 
Մենք ունենք հրաշալի, տաղանդավոր 
մարդիկ, որոնք սփռված են ամբողջ 
Հայաստանով»: Ինչ վերաբերում է իր 
հաջողության բանալիին, COAF հիմադիրը 
դեռ չի համարում իրեն հաջողակ, քանի 
որ չի հասել վերջնական նպատակին: «Իմ 
ժամանակավոր հաջողությունը կապված 
է անսպառ հավատի և երբեք չհանձնվելու 
հետ»,  ընդգծեց Գարո Արմենը: Նա 
հորդորեց  ուսանողներին երազել և միշտ 
պահպանել բարձր չափանիշեր: Հրաժեշտից 
առաջ Գարո Արմենը խոստացավ ավելի 
հաճախ լինել Հայաստան: 

ԵՐԱԶԵԼ ԵՎ ՄԻՇՏ ՊԱՀՊԱՆԵԼ 

 ԲԱՐՁՐ ՉԱՓԱՆԻՇԵՐ

Գարո Արմենը հանդիպեց ԵՊԲՀ ուսանողների հետ
ԵՊԲՀ հյուրեր



Ա ռա ջին ան գամ նման ձևա չա փով Եր ևա նի պե
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը հրա վի րեց 
գի տութ յան շա բա թի և 5 օր հա մալ սա րանը գի

տութ յան մի ջա վայ րում էր: ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո
ռեկ տոր, պրո ֆե սոր   Կոնս տան տին Են կո յա նի խոս քով, 
այդ պի սով, փորձ ար վեց ա մեն տա րի կամ եր կու տա րին 
մեկ շա բա թը նվի րել գի տութ յա նը, ամ փո փել գի տութ յան 
բնագավառում մեր ձեռք բե րում ե րը:
«Եր կու տա րի ա ռաջ ա ռա ջին ան գամ ներդր վեց ու սա

նո ղա կան գի տա կան օր հաս կա ցութ յու նը: Ու սա նող նե րը 
հնա րա վո րութ յուն ստա ցան մեկ օր ներ կա յաց նել ի րենց 
աշ խա տանք նե րը։ Այս տա րի ևս ն րանք կա րող էին ներ
կա յաց նել ի րենց հե տա զո տութ յուն նե րի արդյունքները՝ 
և  բա նա վոր, և  պաս տա ռա յին զե կույց նե րով: «Սա լի նե
լու է գի տութ յուն, հաշ վետ վո ղա կա նութ յու ն»,նշեց ԵՊԲՀ 
գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր   Կոնս տան տին 
Են կո յա նը:  Նա կարևորեց նաև այն հանգամանքը, որ 
գիտաժողովի հիմական նյութերը՝ պաստառները, փա 
թեթները, պատրաստել են ուսանողները, նրանք օգնել 
են պատրաստել նաև կայքը:
Այս տարի առաջին անգամ գիտության շաբաթ վա ըն

թաց քում ա ռանձ նաց վեց նաև ե րի տա սար դա կան 
գի տա կան օ րը, ո րի հիմ ա կան «մե ղա վոր նե րը» 
մինչև 35 տա րե կան ե րի տա սարդ հե տա զո տող ներն 
էին:
Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան ջան

քե րով օր վա ա վար տին տե ղի ու նե ցավ կլոր սե
ղանքննար կում ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նի հետ, ո րի ըն թաց քում ե րի տա սարդ նե
րը ներ կա յաց րին ի րենց հու զող հար ցերն ու խնդիր
նե րը: 
  Գի տա ժո ղովն ա ռա ջին հեր թին, ըստ պրո ռեկ տո

րի, շփում ե րի կար ևոր հար թակ է, ո րը հնա րա վո
րու թուն է տա լիս ա պա գա բժիշկ նե րին հան դի պել 
ա վագ սերն դի գիտ նա կան նե րի հետ: 
«  Բա ցի այն, որ ամ փոփ վում է վեր ջին տա րի նե

րի աշ խա տան քը, մենք սահ մա նում ենք նշա ձո
ղը, ո րին պետք է հաս նել ա ռա ջի կա տա րի նե րին: 
  Գի տա ժո ղո վին ներ կա յաց վե ցին նաև գի տութ յան 
ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րը:   Գի տութ յունն 

այ սօր դի նա միկ, ա րագ փոխ վում ու զար գա նում է։ 
  Գիտ նա կան նե րի հա մար շա րու նա կում է ար դիա կան 
մալ ու ղե ղի հե տա զո տութ յու նը, այն աշ խար հում բժշկա
գի տութ յան ա ռաջ նա հերթ ուղ ղութ յուն նե րից մեկն է: 
  Հա յաս տա նում ևս  այս ուղ ղութ յու նը փոր ձում ենք զար
գաց նե լ»:
Բժշ կա կան բուհն այժմ ու նի 29 աս պի րանտ, 100ից 

ա վե լի հայ ցորդ:   Մոտ 140 հո գի գի տա կան թե զի պաշտ
պա նութ յան շե մին են։ 
  Կոնս տան տին Են կո յա նը վստահ է՝ գի տութ յու նը 

պա հան ջում է մեծ նվի րում, 24ժամյա աշ խա տանք: 
  Նույ նիսկ կա տա կում են, թե գիտ նա կա նի հա մար եր կու
շաբ թին սկսվում է  շա բաթ օ րվանից:
 « Գի տութ յան շա բաթ2017» մի ջո ցա ռու մը հա վա տար

մագր վել էր շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթութ յան եվ
րո պա կան հա վա տար մագր ման խորհր դի (EACCME®) 
կող մից` ստա նա լով 33 եվ րո պա կան CME կրե դիտ (EC
MEC®): 
 Գի տա ժո ղո վին ներ կա յաց ված աշ խա տանք նե րը 

կտպագր վեն « Նոր  հայ կա կան բժշ կա կան հանդեսի» 
հա տուկ հա վել վա ծում:

            ԲԺՇ ԿԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅԱՆ 

ԱՐ ԴԻ  

ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ՝ 

ԵՊԲՀ-Ի  Օ ՐԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ 
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 Նո յե բե րի 27ից դեկ տեմ բե րի 1ը 
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում օ դը պա րուր

ված էր գի տա կան շնչով:  Հնգօրյա տևո
ղութ յամբ « Գի տութ յան շա բաթ2017» մի
ջո ցա ռու մը մեկ տեղել էր բժշկա գի տութ
յան ո լոր տով հե տաքրքր ված՝ տար բեր 
սե րունդ նե րի գիտ նա կան նե րին, հե
տա զո տող նե րին և  ու սա նող նե րին: 
 Մի ջո ցա ռու մը սկսվեց ու սա նո ղա կան 
գի տա կան ըն կե րութ յան հիմ ադր ման 
70ամ յա կին նվիր ված Ու սա նո ղա կան 
գի տա կան օ րով, ո րի գլխա վոր դե րե
րում հենց ու սա նող ներն էին՝ ի րենց 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րով և 
 պատ րաս տած սար քե րով: Ե րի տա սար
դա կան գի տա կան օր վա ըն թաց քում 
ներ կա յաց վե ցին մի շարք հե տաքր քիր 
զե կույց ներ, մաս նա վո րա պես, թե որ քան 
կար ևոր է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը մեր 
օ րե րում և  ինչ պես նոր կա պեր ստեղ
ծել ո լոր տի մաս նա գետ նե րի հետ, խոս
վեց գի տութ յան մեջ կրեա տի վութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յան և  Հա յաս տա նում 
կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հե
ռա նկար նե րի մա սին: Օր վա երկ րորդ 
մա սում ի րենց կա տա րած աշ խա տանք
նե րը ներ կա յաց րին ե րի տա սարդ հե
տա զո տող նե րը, որն ի դեպ մրցույ թա յին 
էր: Բուն գի տա կան մի ջո ցառ ման ըն
թաց քում ե ղան մի քա նի ա ռանց քա յին 
դա սա խո սութ յուն ներ, ո րոնց մեջ իր ու
րույն տեղն էր զբա ղեց նում ԵՊԲՀ գի
տութ յան գծով պրո ռեկ տոր պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նի դա սա խո սութ
յու նը՝ «Գլ խու ղե ղը որ պես ժա մա նա կա
կից գի տութ յան շար ժիչ ու ժ», ո րի ժա մա
նակ խոս վեց հա մալ սա րա նի այ սօր վա 
ձեռք բե րում ե րի մա սին:  



Չոր րորդ օր ը  տար բեր մաս նա գի
տա կան սե սիա նե րի ըն թաց քում 
ներ կա յաց վե ցին մոտ 70 բա նա

վոր և 55 պաս տա ռա յին զե կույց ներ, ինչ
պես տե սա բան նե րի, այն պես էլ պրակ
տիկ բժիշկ նե րի կող մից:  Հին գե րորդ օ րը 
« Հո րի զոն2020»ի մա սին տե ղե կատ
վա կան օր էր, ո րի ժա մա նակ ծրագ րի 
«Ա ռող ջութ յուն, ժո ղովր դագ րա կան փո փո
խութ յուն ներ և  բա րե կե ցութ յու ն» ո լոր տի 
նո րութ յուն նե րը գի տա ժո ղո վի մաս նա կից
նե րին ներ կա յաց րեց ԵՊԲՀ գի տութ յան 
վար չութ յան պետ, « Հո րի զոն2020» ծրագ
րի ազ գա յին կոն տակ տա յին անձ  Սեյ րան 
 Քո չար յա նը, ին չին հա ջոր դեց « Հո րի զոն 
2020» շրջա նակ նե րում հա ջող ված նա
խագ ծի փոր ձի ներ կա յա ցու մը Դա վիթ 
 Պի պո յա նի կող մից:  Գի տա ժո ղովն ամ
փոփ վեց հա մալ սա րա նի գի տա կոր դի նա
ցիոն նիս տի ըն թաց քում, որ տեղ բարձ րա
ձայն վե ցին գի տա ժո ղո վի ձեռք բե րում երն 
ու թե րա ցում ե րը:

Ի հա վե լում նա խորդ գի տա ժո ղով ի, այս տա րի ներդր
վեց նաև ու սա նո ղա կան գի տա կան ցու ցա հան դես հաս կա
ցութ յու նը, ո րի ըն թաց քում ու սա նող նե րը ներ կա յաց րին նաև 
ի րենց կող մից պատ րաստ ված մի քա նի սար քեր՝ մեծ հե
տաքր րութ յուն ա ռա ջաց նե լով մաս նա կից նե րի շրջա նում:



Գիտության շաբաթը՝ լուսանկարներով



Գիտություն

 ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի  
հերթական նիս տում քննարկ վել են 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցին վե րա
բե րող մի շարք հար ցեր:

 Մաս նա վո րա պես՝ 201617 ու սում
նա կան տար վա վեր լու ծութ յան արդ
յունք նե րի մա սին զե կու ցեց ԵՊԲՀ 
ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի 
գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե
տիս յա նը:
 Նա անդ րա դար ձավ  ու սա նող նե րի  

ա ռա ջա դի մութ յա նը, ներ կա յաց րեց 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ:
Պ րո ռեկ տո րը խո սեց նաև ու սում

նա կան աշ խա տանք նե րը կա նո նա
կար գող ի րա վա կան ակ տե րի և  ըն
թա ցա կար գե րի մա սին:
 Լա րի սա Ա վե տիս յա նի խոս քով՝  

գի տա կան ո լոր տում բու հում լայ
նա ծա վալ բա րե փո խում ե րի արդ
յու նա վե տութ յու նը տե սա նե լի կլի նի 
տա րի նե րի ըն թաց քում:
 Նիս տի ըն թաց քում հաս տատ վեց 

 հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան 
կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Գառ նիկ Ա վե տիս յա նի կող մից 

ներկայացվող «Ընդ հա նուր բժշկա
կան գոր ծու նեութ յու ն» մաս նա գի
տութ յամբ ին տեր նա տու րա յում մաս
նա գի տա կան ու սուց ման հա մար 
տի պա յին ու սում ա կան պլանծրա
գի րը:
 Հաս տատ վե ցին նաև կա նո նա կար

գե րի փո փո խութ յուն նե րը, ինչպես 
նաև 201718 ո ւում ա կան տար վա 
ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու նե րի 
ցան կը: Քն նարկ վե ցին ըն թա ցիկ այլ 
հար ցեր:

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ

Քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի 
խնդիրներն ու լուծման ուղիները։

Գ րի գոր  Բա դալ յա նը ԵՊԲՀի 1998 
թվա կա նի շրջա նա վարտ է:  Միև նույն 
ժա մա նակ նա հայտ նի բժիշկ Ա րա Գ րի
գո րիի  Բա դալ յա նի որ դին է, ով եր կար 
տա րի ներ գլխա վո րել է ԵՊԲՀ ներ քին 
հի վան դութ յուն նե րի պրո պեդև տի կա յի 
ամ բիո նը: ԱՄՆի հե ղի նա կա վոր Caroli
nas HealthCare System Medical Group Divi
sionի կող մից ստեղծ ված Physician/ACP 
Leader of The Year մրցա նա կա բաշ խութ
յու նում ա ռա ջա տար բժիշկ նե րի շրջա նում 
ճա նաչ վել է հաղ թող՝  « Տար վա բժիշ կ»: 
 Սա մեծ պա տիվ է ոչ միայն նրա հա մար 
այլ նաև մեր բու հի: Շ նոր հա վո րում ենք 
մաս նա գե տին և  մաղ թում նո րա նոր հա
ջո ղութ յուն ներ:

ԵՊԲՀ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸ՝ 

ՏԱՐՎԱ ԲԺԻՇԿ

ԱՄՆ-ՈՒՄ



Գիտություն

Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի միութ յան ջան քե րով 
հոկ տեմ բե րի 28ին կազ մա կերպ վեց այց FMD&KL ըն կե
րութ յուն:  Այն պայ մա նագ րա յին հե տա զո տա կան կազ
մա կեր պութ յուն է (CRO):
ԵՊԲՀ  գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր 

 Կոնս տան տին Են կո յա նի գլխա վո րութ յամբ մոտ 40 
ե րի տա սարդ հե տա զո տող և  գիտ նա կա նի կա րիե րա
յով հե տաքրքր վող ու սա նող ներ այ ցի ըն թաց քում ա ռիթ 
ու նե ցան ծա նո թա նա լու ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան 
ո լորտ նե րի, գոր ծա ռույթ նե րին և  կա ռուց ված քիին։
Կ լի նի կա կան փոր ձար կում ե րի (Clinical trials) ո լոր տը, 

լի նե լով  Հա յաս տա նում դեռևս ոչ այն քան լավ զար գա
ցած, հատ կա պես հե տաքր քա կան է ե րի տա սարդ հե տա

զո տող նե րի հա մար, քան զի այն ստեղ ծում է զար գաց ման 
լայն դաշտ ե րի տա սարդ նե րի հա մար` հնա րա վո րութ յուն 
տա լով ձեռք բե րել նոր հմտութ յուն ներ և  բարձ րաց նել 
կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ո րա կը։

ԱՅՑ FMD&KL ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

« Գի տութ յան շա բաթ2017» մի ջո
ցառ ման Ե րի տա սար դա կան գի
տա կան օր վա ա վար տին ԵՊԲՀ 
ե րի տա սարդ հե տա զո տող ներն ու 
գի տութ յամբ զբաղ վող ու սա նող նե
րը քննարկ ե ցին գի տութ յա նը վե
րա բե րող մի շարք հար ցեր: Ե րի տա
սարդ նե րը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նին ներ կա յաց րին ի րենց 
կող մից կա տար վող գի տա կան աշ
խա տանք նե րի հիմ ա կան ուղ ղութ

յուն նե րը, ինչ պես նաև խո սե ցին 
ի րենց հու զող մի շարք խնդիր նե րի 
մա սին:  Մաս նա վո րա պես` նշվե ցին 
այն խո չըն դոտ նե րը, ո րոնց հան դի
պում են ե րի տա սարդ հե տա զո տող
նե րը գի տա կան աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նե լիս: 
 Ռեկ տո րը վստա հեց րեց, որ բու

հում ակ տիվ քայ լեր են տար վում գի
տա կան աշ խա տանք նե րը խթա նե
լու ուղ ղութ յամբ` ա ռանձ նա հա տուկ 

ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հե
լով ե րի տա սարդ նե րին: Նա կար
ևո րեց ե րի տա սարդ նե րի մաս նակ
ցութ յու նը մի ջազ գա յին ճա նա չում 
ու նե ցող գի տա կան մի ջո ցա ռում
նե րում: Ընդգծ վեց այն գա ղա փա
րը, որ յու րա քան յուր ե րի տա սարդ 
հե տա զո տող պետք է իր զար գա
ցու մը տես նի նաև հա մալ սա րա նի 
զար գաց ման մեջ, ին չը հե տա գա 
հա ջո ղութ յան հա մար ա ռա վել եր
կա րա ժամ ետ հե ռան կար ներ կա
րող է ստեղ ծել: Ե րի տա սարդ նե րի 
կող մից ա ռա ջարկ վեց որ պես խրա
խուս ման մե թոդ հա մալ սա րա նի 
կող մից ներդ նել մրցութա յին ճա նա
պար հոր դա կան դրա մաշ նորհ ներ 
և դ րանք հատ կաց նել այն ե րի տա
սարդ նե րին, ով քեր ար տա սահ ման
յան լուրջ գի տա ժո ղովն ե րին կներ
կա յա նան գի տա կան զե կույց նե րով 
կամ ով քեր կմեկ նեն ար տեր կիր՝ լա
բո րա տոր գի տա կան նոր մե թոդ ներ 
սո վո րե լու նպա տա կով:

 ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐԴ  

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ



Հոկ տեմ բե րին ԵՊԲՀ ԼՕՌ 
հի վան դութ յուն նե րի ամ

բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ար թուր 
 Շու քուր յա նը մաս նակ ցել է Eras
mus+ Teaching Mobility ծրագ րին: 
Ա րիս տո տե լի ան վան հա մալ սա
րա նի բժշկա կան դպրո ցում, ԼՕՌ 
հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա յում 
մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում անց
կաց վել են դա սա խո սութ յուն ներ 
մի շարք մաս նա գի տա կան թե մա
նե րով: Պ րո ֆե սո րի խոս քով՝ դա
սա խո սութ յուն նե րի ըն թաց քում 
քննարկ վել են նոր բժշկա կան 
տեխ նի կա յի և  բուժ ման ժա մա
նա կա կից մեթոդներին առնչվող 
հար ցե րը: Teaching Mobility ծրա
գի րը հնա րա վո րութ յուն տվեց 
մաս նա կից նե րին փո խա նակ վել 
նո րա գույն տվյալ նե րով այդ աս
պա րեզ ում: Ու սու ցո ղա կան դա
սա խո սութ յուն նե րը կնպաս տեն 
նաև մաս նա կից նե րի գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը: 
«Այս փոր ձը կօգ նի և կն պաս
տի նաև հի վանդ նե րի խնամ քի 
ո րա կա վոր ման բարձ րաց մա
նը, նո րա գույն բժշկա կան տե ղե
կատ վութ յան և  գի տա կան հե
տա զո տութ յուն նե րի տվյալ նե րը 
կլի նի կա նե րում մուտ քագ րե լուն, 
նշա նա կութ յուն կու նե նա բուժ ման 
ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման և 
 հի վան դութ յուն նե րի կան խար գե
լիչ ար ձա նագ րութ յուն նե րի հա
մար, կզար գաց նի ե րի տա սարդ 
բժշկնե րի կլի նի կա կան հմտութ
յուն նե րը, կծանոթացնի նոր վի
րա բու ժա կան մե թոդ նե րի», ման

րա մաս նել է Ար թուր  Շու քուր յա նը: 

Կ լի նի կա յի պրո ֆե սո րա դա սա խո
սա կան կազ մը՝ պրո ֆե սոր ներ Յ. 
 Կոս տան տի նի դի սի գլխա վո րութ
յամբ և Ս. Տ րիա նի դի սի հետ հա
մա տեղ ծա նո թաց րին կլի նի կա յի 
ու սա նո ղա կան դա սըն թաց նե րի, 
ռե զի դենտնե րի հետ տար վող աշ
խա տանք նե րի կազ մա կերպ մանը։  
Գոր ծուղ ման ժա մա նակ հնա րա
վո րութ յուն ստեղծ վեց մաս նակ
ցել հա մայց ե րի, սե մի նար նե րին, 
կլի նի կա կան քննար կում ե րի, այդ 
թվում՝ մաս նակ ցել հե տաքր քիր և 
 բարդ վի րա հա տա կան դեպ քե րի 
վեր լու ծութ յուններին:  Հա մա տեղ 
անց կաց վե ցին հի վանդ նե րի ստու
գում եր տար բեր ԼՕՌ հի վան
դութ յուն նե րի ժա մա նակ, քննարկ
ման  առարկա դարձան կենտ րո նի 
կողմից իրականացվող աշ խա
տանք նե րը ԼՕՌ ու ռուց քա բա նութ
յան, սուր և ք րո նի կա կան ԼՕՌ 
ախ տա հա րում ե րի դեպ քե րում: 
Քն նարկ վե ցին հա մա տեղ գի տա
հե տա զո տա կան նա խագ ծե րը, 
մշակ վե ցին փո խա նակ ման ծրագ
րեր ե րի տա սարդ քիթկո կորդա
կան ջա բան նե րի, մի ջազ գա յին 
գի տա ժո ղովն ե րի, դա սըն թաց
նե րի հա մար:  Մաս նակ ցութ յունն 
ու նե ցավ նաև մաս նա գի տա կան 
նպա տակ նե րի բա ղադ րիչ: Գ նա
հատ վե ցին և  հա մե մատ վե ցին 
տար բեր ԼՕՌ հի վան դութ յուն նե
րի կան խար գել ման գի տա կա նո
րեն հիմ ա վոր ված սկզբունք նե րը, 
ընտր վե ցին մի շարք մաս նա գի
տա կան հա մա տեղ ու ղե ցույց ներ 
և  ո րոշ վեց դրանց կի րա ռու մը 
կլի նի կա կան պրո տո կոլ նե րում, 
գործ նա կան դա սըն թաց նե րում: 
« Դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում 
ձեռք բեր ված փոր ձը թույլ է տա
լիս կենտ րո նա նալ նմա նութ յուն
նե րի, տար բե րութ յուն նե րի վրա, 
կա ռու ցել ա պա գա մաս նա գի տա
կան հա մա տեղ ծրագ րեր:  Կար ևոր 
հան գա մանք կհան դի սա նան նաև 
ծրագ րի մշակ ման արդ յունք նե րը, 
ու սում ա կան նյու թե րի փո խա նա
կու մը և  մի ջազ գա յին ու սուց ման 
փոր ձի տա րա ծու մը մեր հա մալ
սա րա նի ե րի տա սարդ սերն դի ն», 
ընդգ ծում է ԵՊԲՀ ԼՕՌ հի վան
դութ յուն նե րի ամ բիո նի վա րի չը: 

Գիտություն

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Erasmus+Teaching Mobility ծրագի ր



 Հոկ տեմ բե րին ԵՊԲՀ ֆար մա կո լո գիա յի ամ բիո նի դո
ցենտ  Լու սի նե Դ հեր յա նը մաս նակ ցել է Erasmus+Teach

ing Mobility ծրագ րին: Նշ ված ծրագ րի շրջա նակ նե րում մեկ 
շա բաթ վա ըն թաց քում Ա րիս տո տե լի ան վան հա մալ սա րա
նի բժշկա կան դպրո ցի ֆար մա կո լո գիա յի թիվ 2 ամ բիո
նում մաս նա գի տա կան թե մա նե րով ներ կա յաց վել են մի 
շարք դա սա խո սութ յուն ներ, որոնց ըն թաց քում քննարկ վել 
են սրտի ի շե միկ հի վան դութ յան, քրո նիկ սրտա յին ան բա
վա րա րութ յան և  զար կե րա կա յին գերճնշ ման պայ ման նե
րում դիտ վող դե ղա բա նա կան հա մուղ ման թի րախ նե րի 
առ կա յութ յու նը, կի րառ վող դե ղե րի ֆար մա կո դի նա միկ և 
 կի նե տիկ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, դե ղո րայ քի ընտ
րութ յան և ն շա նակ ման ռազ մա վա րութ յան հիմ ա կան 
սկզբունք նե րը: Teaching Mobility ծրա գի րը հնա րա վո
րութ յուն ըն ձե ռեց մի ջազ գա յին ու սա նող նե րին փո խան ցել 
նշված հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման ժա մա նա կա կից մո
տե ցում ե րը, ինչ պես նաև տար բեր խմբե րին պատ կա նող 
դե ղե րի ճիշտ ընտ րութ յու նը: Այս ա ռու մով շատ մեծ նշա
նա կութ յուն տրվեց նաև ներ կա յումս լայ նո րոն կի րառ վող 
բուժ ման ժա մա նա կա կից ու ղե ցույց նե րի վեր լու ծութ յա նը 
և  հիմ ա վոր մա նը, հի վանդ նե րի ա ռան ձին խմբե րի և  այս 
պա րա գա յում դե ղե րի նպա տա կա յին կի րառ ման քննարկ
մա նը:  Մեկ այլ ա ռան ձին դա սա խո սութ յու նով ներ կա յաց վե
ցին հա կա բիո տիկ նե րի հիմ ա կան խմբե րը և  տար աբ նույթ 
վա րա կիչ ախ տա հա րում ե րի դեպ քում նրանց ճիշտ ընտ
րութ յու նը:  Լու սի նե Դ հեր յա նի խոս քով՝ ներ կա յաց ված դա
սա խո սութ յուն նե րը կնպաս տեն ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի 
կլի նի կա կան մտա ծե լա կեր պի և  գործ նա կան հմտութ յուն
նե րի զար գաց մա նը, ին չը ան խու սա փե լիո րեն կհան գեց նի 
նշա նակ վող բուժ ման ո րա կա վոր ման աս տի ճա նի կա տա
րե լա գործ մա նը և  բարձ րաց մա նը: Ամ բիո նի պրո ֆե սո րա
դա սա խո սա կան կազ մը պրո ֆե սոր Գ.  Կա րա կիու լա կի սի 
գլխա վո րութ յամբ և դո ցենտ Ա. Ղու լա սի հետ հա մա տեղ 
ծա նո թաց րին ու սա նող նե րի հետ տար վող աշ խա տանք նե

րի կազ մա կերպ ման կար ևո րա գույն սկզբունք նե րի հետ: 
Քն նարկ վե ցին և  փո խա նակ վե ցին ֆար մա կո լո գիա ա ռար
կա յի հիմ ա կան բա ղադ րիչ նե րը և  ու սում ա կան ծրագ րե
րը, օգ տա գործ վող գրա կա նութ յու նը: Գոր ծուղ ման ըն թաց
քում հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռվեց մաս նակ ցել ամ բիո նի 
կող մից ի րա կա նաց վող գործ նա կան սե մի նար նե րին և 
 դա սա խո սութ յուն նե րին, ո րոնց շրջա նակ նե րում հա մադր
վե ցին դա սա վանդ ման մե թո դա բա նութ յան, ինչ պես նաև 
ու սում ա կան նյու թի մա տուց ման փո խա դարձ նմա նութ
յուն նե րը և  տար բե րութ յուն նե րը:  Միա ժա մա նակ քննարկ
վե ցին և  վեր լուծ վե ցին ու սա նող նե րի գնա հատ ման, ինչ պես 
նաև քննութ յուն նե րի անց կաց ման հիմ ա կան սկզբունք
նե րը: Erasmus+Teaching Mobility ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
ձեռք բեր ված փոր ձը հնա րա վո րութ յուն ըն ձեռ նեց բա ցա
հայ տե լու ու սում ա մե թո դա կան աշ խա տան քի կազ մա
կերպ ման հա մընդ հա նուր և  տար բե րակ վող մո տե ցում ե
րը, ո րը հե տա գա յում կնպաս տի մաս նա գի տա կան ծրագ
րե րի երկ կող մա նի մշակ մա նը և  կա տա րե լա գործ մա նը, 
ինչ պես նաև դա սա վանդ ման գոր ծըն թաց նե րում մի ջազ
գա յին մո տե ցում ե րի ար դիա կա նաց մա նը և  ներդր մա նը:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ 

Գիտություն

Erasmus+Teaching Mobility ծրագի ր

Erasmus+KA 107 ծրագի ր

Erasmus+ KA 107 ծրագ րի շրջա նակ նե րում ԵՊԲՀ կրթութ
յան ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա հով ման կենտ րո նի ղե
կա վար Ա րամ  Հայ րա պետ յա նը հոկ տեմ բե րին մեկ նել էր 
Իս պա նիա յի Santiago de Compostela հա մալ սա րան, ուր 
հրա վիր ված էր որ պես այ ցե լու դա սա խոս: Ծ րա գի մաս
նակ ցութ յան հայտն ըն դուն վել էր հա մալ սա րա նի հան րա
յին ա ռող ջութ յան մա գիստ րո սա կան կրթա կան ծրագ րի 
հա մա կար գող պրո ֆե սոր Ֆ րան ցիս կո Ի զոռ նա յի կող մից: 
Իս պա նիա յի Santiago de Compostela հա մալ սա րա նի այ ցե լու 
դա սա խո սը կար դա ցել է 3 դա սա խո սութ յուն մաս նա գի տա
կան մի շարք թե մա նե րի շուրջ:  Ներ կա յաց վել են հի գիե
նա յի և  է կո լո գիա յի ո լորտ նե րում առ կա ար դի հիմ ախն
դիր նե րը,  Հա յաս տա նում այդ շրջա նակ նե րում կա տար վող 
հե տա զո տութ յուն նե րը և  արդ յունք նե րի կի րա ռե լիութ յու նը: 
Ու սա նող նե րի և  դա սա խոս նե րի հետ հան դի պում ե րի ըն
թաց քում ներ կա յաց վել են նաև այ սօր ԵՊԲՀում ի րա կա
նաց վող հե տա զո տութ յուն նե րը և գլ խա վոր գի տա կան 
ուղ ղութ յուն նե րը, քննարկ վել են հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հնա րա վոր տար բե րակ նե րը:  Դա սա խո սութ յուն նե րին մաս

նակ ցել են բժշկա կան ֆա կուլ տե տի հան րա յին ա ռող ջութ
յան մա գիստ րա տու րա յի շուրջ 40 ու սա նող ներ:
 Դա սա խո սութ յուն ներն ու կազ մա կերպ ված քննար կում ե

րը բարձր են գնա հատ վել պրո ֆե սոր Ֆ րան ցիս կո Ի զոռ նա
յի, այլ դա սա խոս նե րի և ու սա նող նե րի կող մից:



« Պե րի նա տալ բժշկութ յան ար դիա կան հիմ ախն դիր
նե րը» թե մա յով եր րորդ մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վին 
մաս նակ ցե ցին ան վա նի պրո ֆե սոր ներ Ֆ րան սիա յից, 
Իս րա յե լից և  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նից։ Ող ջու նե լով 
գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ
յան նա խա րար Լ ևոն Ալ թուն յա նը նշեց, որ մի ջո ցառ ման 
կար ևո րութ յու նը դժվար է գե րագ նա հա տել:  Նա շնոր
հա կա լութ յուն հայտ նեց բո լոր այն նվիր յալ նե րին, ո րոնց 
ա մե նօր յա աշ խա տան քով են պայ մա նա վոր ված վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում մեր երկ րում 
գրանց վող հա ջո ղութ յուն նե րը: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ բժշկա կան բուհն այն ա կա
դե միա կան հար թակն է, որ տեղ պետք է քննարկ վեն մի 
շարք մաս նա գի տա կան հար ցեր:  Նա նշեց, որ վե րար
տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յունն ըն դուն ված է հա մա րել 
մարդ կութ յան զար գաց ման ա մե նա կար ևոր ո լորտ նե րից 
մե կը, ո րը բնո րո շում է ոչ միայն բնակ չութ յան ո րո շա կի 
հատ վա ծի ա ռող ջութ յու նը, այլև մարդ կանց բա րե կե
ցութ յու նը,  ծնե լիութ յունն ու բնա կան ա ճը,  ինչ պես նաև 
երկ րի անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը:  Նա շնոր հա կա
լութ յուն հայտ նեց գի տա ժո ղո վի նա խա ձեռ նող նե րին և 
հ յու րե րին: ԱՆ գլխա վոր ման կա բարձգի նե կո լոգ, ա կա
դե մի կոս  Ռազ միկ Աբ րա համ յա նի խոս քով՝ պե րի նա տալ 
բժշկութ յան ար դի հիմ ախն դիր նե րին նվիր ված այս  գի
տա ժո ղո վը նվիր ված է ժա մա նա կա կից բժշկութ յան, այդ 
թվում՝ ման կա բար ձա կան պրակ տի կա յի հա մար կար
ևո րա գույն հիմ ախն դիր հան դի սա ցող հե մոս տա զի հա
մա կար գին առնչվող հար ցե րին:  Ման կա բար ձութ յան և 
 գի նե կո լո գիա յի թիվ 2 ամ բիո նի վա րիչն ու րա խութ յամբ 
ընդգ ծեց, որ գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում են Վ րաս տա
նի, Ար ցա խի և  Ջա վախ քի ման կա բարձգի նե կո լոգ նե րը: 
 Գի տա ժո ղո վում զե կու ցում ե րով հան դես ե կան հե մոս
տա զիո լո գիա յի ո լոր տի այն պի սի աշ խար հահռ չակ գիտ

նա կանկլի նի ցիստ ներ, ինչ պի սիք են Հա յֆա յի հե մա տո
լո գիա յի և թ րոմ բո զի ինս տի տու տի տնօ րեն  Բեն ջա մին 
Բ րեն նե րը,  Մոն պել յեի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր  Ժան 
Ք րիս տո ֆեր Գ րին, ՌԴ ԲԳԱ թղթա կից ան դամ, Մոսկ
վա յի Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի 
ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ա լեք սանդր  Մա կա ցա րիան  
և  նույն ամ բիո նի ու ՌԴ գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
պրո ֆե սոր  Վիկ տո րիա  Բի ցա ձեն: Ան վա նի մաս նա գետ
նե րը ներ կա յաց րին զե կու ցում եր ման կա բար ձութ յան 
ո լոր տի մի շարք ար դի հիմ ա հար ցե րի մա սին: Մաս նա
կից նե րի խոս քով՝ մի ջազ գա յին այս փոր ձի ներդ րու մը 
Հա յաս տա նում կնպաս տի մայ րա կան և  պե րի նա տալ 
հի վան դա ցութ յան և  մա հա ցութ յան ի ջեց մա նը:

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈ ՎԸ ՄԻԱ ՎՈ ՐԵՑ  

ՎԵ ՐԱՐ ՏԱԴ ՐՈ ՂԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅԱՆ  

Ո ԼՈՐ ՏԻ Ա ՌԱ ՋԱ ՏԱՐ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻՆ

Գիտություն

Ման կա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նը ձևա վոր ված 
ա վան դույ թի հա մա ձայն ու սա նող նե րի և կ լի նի

կա կան օր դի նա տո րի հա մար անց կաց րեց ման կա բու
ժա կան ե րի տա սար դա կան հա մա ժո ղով, ո րին մաս նակ

ցում էին ԵՊԲՀ ման կա բու ժութ յան թիվ 1 և 2, 
ման կա կան վի րա բու ժութ յան և  ման կա կան 
էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիոն նե րի կլի նի կա
կան օր դի նա տոր ներ: Եր կօր յա հա մա ժո ղո վի 
ըն թաց քում ներ կա յաց վեց 20 զե կույց, նե րառ
յալ 2 հե տա զո տա կան աշ խա տանք, ո րոնք 
կա տար վել էին ման կա բու ժութ յան թիվ 1 
ամ բիո նում:  Ներ կա յաց վե ցին ու շագ րավ կլի
նի կա կան դեպ քեր, թե մա տիկ զե կույց ներ: 
 Հա մա ժո ղովն ա վարտ վեց ջերմ մթնո լոր
տում՝ կար ևո րե լով գործ նա կան ա ռա ջարկ

նե րը՝ ման կա բու ժութ յան ո լոր տում ա պա գա նոր ծրագ
րե րի ի րա գործ ման ուղղությամբ։

 ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐ ԴԱ ԿԱՆ

 ՀԱ ՄԱ ԺՈ ՂՈՎ



Բժշ կա կան մայր բուհն աշ խար հում 
և  նաև վիր տո ւալ տի րույ թում ճա
նա չե լի դարձ նե լուն է միտ ված տա
րեսկզ բին մեկ նար կած «ԳԼՕԲՈՒ Ս» 
ծրա գի րը:  Թե ու սա նող նե րի, թե 
նա խա ձեռ նող նե րի խոս քով՝ գեր
լար ված օ րա կար գով բժշկա կան  
ու սուց ման ծրա գի րը հա վակ նում է 
լի նել «հե ղա փո խա կա ն» բժշկա կան 
կրթութ յան ո լոր տում:  Տե սագր ված 
դա սա խո սութ յուն նե րով, թես տե րով 
և գր քե րով անգ լա լե զու այս դա սըն

թաց նե րի մաս նա կից նե րից Ար մեն 
Աբ րա համ յա նը նշում է, որ ի րա կա
նաց վող ծրագ րի շնոր հիվ ա ռա ջին 
հեր թին փոխ վեց մո տե ցու մը բժշկա
կան կրթութ յան հան դեպ: Ամ փո փե
լով տե սա կան փու լը՝ ա պա գա բժիշկ
ներն ա ռա վե լութ յուն նե րին զու գա
հեռ մատ նան շե ցին նաև ո րո շա կի 
խնդիր ներ, ո րոնք մաս նա վո րա պես 
վե րա բե րում էին բու հական գրա
կա նութ յան թար մաց մա նը, դա սա
խո սա կան կազ մի վե րա պատ րաստ
մա նը, տե սա կան գրա կա նութ յան 
մեջ կլի նի կա կան դե պքե րի ա ռա վել 
ման րակր կիտ նկա րագ րութ յա նը:
 Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև ման

կա կան վի րա բույժ, ա սիս տենտ 
պրո ֆե սոր  Շանթ  Շե խեր դիմ յա նը, 
ով  Կա լի ֆորնիա յի  Լոս Ան ջե լե սի 
հա մալ սա րա նում (University of Cal
ifornia, Los Angeles (UCLA)) ԵՊԲՀ 

ներ կա յա ցու ցիչն է: ԱՄՆում 
աշ խա տե լու եր կար տա րի նե
րի փորձ ու նե ցող մաս նա գե տի 
հետ ու սա նող նե րը խո սե ցին 
բժշկա կան կրթութ յան ա ռանձ
նա հատ կութ յուն նե րի մա սին: 
 Շանթ Շե խեր դիմ յա նը՝ ներ
կա յաց նե լով իր փոր ձը, շեշ տեց, որ 
բժիշկ դառ նա լու ըն թաց քում ստա
ցած գի տե լիք ներն ան փո խա րի նե լի 
են և  յու րա քանչ յուր բժիշկ, ան կախ 
մաս նա գի տա ցու մից, ու նի շա րու նա
կա կան զար գաց ման կա րիք:
Եզ րա փա կե լով հան դի պու մը և 

 հաշ վի առ նե լով ու սա նող նե րի կող
մից հնչեց րած բո լոր մտա հո գութ
յուն ներն ու կար ծիք նե րը՝ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ա ռա
ջար կեց «ԳԼՕԲՈՒ Ս» ծրագ րի մաս
նա կից նե րին ա ռա ջի կա յում հա մալ
րել բու հի տե սա կան ամ բիոն նե րում 
դա սա վան դող մաս նա գետ նե րի 

շար քը: Ն րա գնա հատ մամբ՝ այս 
քայ լը կնպաս տի բժշկա կան կրթութ
յան ո րա կա կան փո փո խութ յա նը: 
Ն շենք, որ շու տով կմե կար կի 

«ԳԼՕԲՈՒ Ս» ծրագ րի 2րդ շր ջա փու
լը:  Այդ առնչությամբ կա րող են դի մել 
անգ լե րե նի ի մա ցութ յամբ ընդ հա
նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի  4րդ 
և 5րդ  կուր սի բոլոր ու սա նող նե րը, 
ինչ պես նաև կլի նի կա կան օր դի նա
տոր նե րը: Ծ րագ րի ման րա մաս նե
րին ծա նո թա նա լու հա մար պետք է 
դի մել ԵՊԲՀ Կա րիե րա յի կենտ րոն: 

«ԳԼՕԲՈՒ Ս» ԾՐԱ ԳԻ ՐԸ ՀԱ ՎԱԿ ՆՈՒՄ Է  

ԼԻ ՆԵԼ «ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽԱ ԿԱ Ն» ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹ ՅԱՆ Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ

Կրթություն



Կրթություն

ԱՇԽԱՐՀԻ ՏԱՐԲԵՐ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՆՎԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ ԵՆ ԵՊԲՀ 

ԱՅՑԵԼՈՒ ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ

2017ի նո յեմ բե րի 1ից  Բոս տո նի հա մալ սա րա
նի նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր և գլ
խու ղե ղի կաթ վա ծի կենտ րո նի ղե կա վար  Վի գեն 
 Բա բիկ յա նը հա մա տե ղութ յամբ կհան դի սա նա 
նաև ԵՊԲՀ նյար դա բա նութ յան ամ բիո նի պրո ֆե
սոր:
 Վի գեն  Բա բիկ յա նը բժշկա կան կրթութ

յուն է ստա ցել  Բեյ րու թի Ա մե րիկ յան և ԱՄՆի 
 Նոր թո ւես թերն  հա մալ սա րա ններում, այ նու հետև 
ան ցել է նյար դա բա նութ յան ռե զի դեն տու րա 
 Չի կա գո յի  հա մալ սա րա նում և  կաթ ված նե րի բնա
գա վա ռում նեղ մաս նա գի տա ցում՝  Մա սա չու սեթ սի 
 հի վան դա նո ցում:
1986ին նա սկսել է աշ խա տել  Բոս տո նի հա մալ

սա րա նի նյար դա բա նութ յան բա ժան մուն քում, որ
տեղ ներ կա յումս պրո ֆե սոր է, գլխու ղե ղի կաթ
վա ծի կենտ րո նի  և  վաս կուլ յար նյար դա բա նութ
յան մաս նա գի տաց ման ղե կա վա րը: Պ րո ֆե սոր 
 Բա բիկ յա նը հայտ նի է կաթ վա ծի բնա գա վա ռում 
կա տա րած հե տա զո տութ յուն նե րով և  աշ խար
հահռ չակ ամ սագ րե րում իր բազ մա թիվ գի տա
կան հրա պա րա կում ե րով:

2017ի նո յեմ բե րի 1ից Կա լի ֆոր նիա յի Լոս Ան ջե լե սի հա մալ
սա րա նի (UCLA) պրո ֆե սոր, հայտ նի ման կա կան վի րա բույժ 
 Շանթ  Շե խեր դիմ յա նը կհան դի սա նա նաև Եր ևա նի պե տա
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի և 
 հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան այ ցե լու պրո ֆե սոր:
Պ րո ֆե սոր  Շե խեր դիմ յա նը բժշկա կան կրթութ յուն է ստա ցել 

 Ֆի լա դել ֆիա յի Դ րեք սե լի հա մալ սա րա նում, իսկ մա գիստ րո
սա կան կրթութ յուն՝ Կա լի ֆոր նիա յի Լոս Ան ջե լե սի հա մալ սա
րա նում (UCLA):
Այ նու հետև ան ցել է ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ռե զի դեն

տու րա  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նում:  Ման կա կան վի րա
բու ժութ յան նեղ մաս նա գի տա ցում ստա ցել է  Տո րոն տո յի Sick 
Children Research Institute հի վան դա նո ցում՝  Կա նա դա յում:
Պ րո ֆե սոր  Շե խեր դիմ յա նը մաս նակ ցել է բազ մա թիվ մի ջազ

գա յին հա մա ժո ղովն ե րի, ինչ պես նաև հե ղի նա կել մի շարք գի
տա կան աշ խա տանք ներ՝ հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յան և 
 վի րա բու ժութ յան ո լորտ նե րում, ո րոնք տպագր վել են հե ղի նա
կա վոր գի տա կան ամ սագ րե րում: Պ րո ֆե սոր  Շե խեր դիմ յա նը 
նաև հան դի սա նում է ԵՊԲՀ պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու
ցի չը  Կա լի ֆոր նիա յում և ն րա գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված է 
 Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա հութ յան և բժշ կա կան կրթութ յան 
զար գաց մա նը:

Վի գեն  Բա բիկ յա ն

 Շանթ  Շե խեր դիմ յա ն



Կրթություն

2017ի նո յեմ բե րի 30ից  Վիեն նա յի բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
 հի գիե նա յի և  կի րա ռա կան ի մու նո լո գիա յի բժշկա կան ինս տի տու տի 
ղե կա վար, ախ տա բա նա կան ֆի զիո լո գիա յի, վա րա կա բա նութ յան և  
ի մու նո լո գիա յի կենտ րո նի ղե կա վար և բժշ կա կան դպրո ցի դե կան 
 Հանս Շ թո քին գե րը հա մա տե ղութ յամբ կհան դի սա նա նաև Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ի մու նո լո գիա յի պրո ֆե սոր:
 Նա բժշկա կան կրթութ յունն ստա ցել է  Վիեն նա յի բնա կան ռե սուրս

նե րի և  կեն սա գի տութ յան հա մալ սա րա նում, որ տեղ և  պաշտ պա նել 
է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն: Պ րո ֆե սոր Շ թո քին գե րը 
 Վիեն նա յի հա մալ սա րա նի Competence Center for Biomolecular Ther
apeuticsի հա մա հիմ ա դիրներից է, Ավստ րիա կան գի տա կան ըն կե
րութ յուն նե րի ֆե դե րա ցիա յի նա խա գա հը, ինչ պես նաև Immunology 
Letters և BioMed Research International գի տա կան ամ սագ րե րի խմբա
գի րը:
 Բա ցի այդ՝ նա աշ խա տել է նաև մի շարք տե ղա կան և  մի ջազ գա յին 

կազ մա կեր պութ յուն նե րում: Պ րո ֆե սոր Շ թո քին գե րը ե ղել է Ավստ
րիա յի ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի միութ յան նա խա գահ (2000
2006) և Ավստ րիա յի գի տութ յան հիմ ադ րա մի խորհր դի ան դամ 
(20052014): 
 Նա ե լույթ է ու նե ցել բազ մա թիվ մի ջազ գա յին հա մա ժո ղովն ե րում և 

 հե ղի նա կել մի շարք գի տա կան աշ խա տանք ներ, ո րոնք տպագր վել 
են աշ խար հի հե ղի նա կա վոր գի տա կան ամ սագ րե րում: Պ րո ֆե սոր 
Շ թո քին գե րը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է ԵՊԲՀ գե նե տի կա յի 
ամ բիո նի հետ:

 ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր նե րի շար քը հա մալրել 
են նաև  Մոսկ վա յի Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ման կա
բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի ամ բիո նի վա
րիչ, պրո ֆե սոր Ա լեք սանդր  Մա կա ցա րիան և 
 նույն ամ բիո նի ու ՌԴ գի տութ յուն նե րի ա կա
դե միա յի պրո ֆե սոր  Վիկ տո րիա  Բի ցա ձեն։ 
Ան վա նի մաս նա գետ նե րը ժա մա նել էին Եր ևան 

ԵՊԲՀում անց կաց ված « Պե րի նա տալ բժշկութ յան 
ար դիա կան հիմ ախն դիր նե րը» թե մա յով եր րորդ 
մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու նպա տա
կով:
Հյուրերը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի հետ 

քննար կել են հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ
լայն ման մի շարք հար ցեր:

Հանս Շ թո քին գե ր
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ԵՊԲՀ ու սա նող ներն այ սու հետև 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նան օգտ
վե լու ՄԱԿի անկ յու նում ներ կա
յաց ված գրա կա նութ յու նից: ՄԱԿի 
հա յաս տան յան գրա սեն յա կի նա
խա ձեռ նութ յամբ բժշկա կան հա մալ
սա րա նի գրա դա րա նում բաց վել է 
ՄԱԿի անկ յուն: ՄԱԿի անկ յուն նե րի 
բա ցու մը նպա տակ ու նի բարձ րաց
նե լու հան րա յին ի րա զեկ վա ծութ
յան մա կար դա կը՝ հե տաքրք րութ
յուն խթա նե լով ՄԱԿի ար ժեք նե րի, 
հա մաշ խար հա յին օ րա կար գի և 
 քա ղա քա կա նութ յուն նե րի վե րա բեր
յալ: ԱՀԿ հա յաս տան յան ներ կա
յա ցու ցիչ Ե գոր  Զայցևն ընդգ ծեց, 
որ տե ղե կատ վա կան բա ղա դի չը 
կար ևոր տեղ ու նի ա ռող ջա պա հա
կան հա մա կար գում, և  այս ա ռու մով 
ՄԱԿի նո րա բաց անկ յու նը կնպաս
տի, որ պես զի ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը 
հա ղոր դա կից դառ նան մի ջազ գա յին 
հրա տա րա կութ յուն նե րին:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, 

ող ջու նե լով ՄԱԿի հա յաս տան յան 
թի մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ընդգ
ծեց, որ շատ կար ևոր է, որ պես զի 
ա պա գա բժիշկ նե րը տե ղե կաց
ված լի նեն աշ խար հում կա տար վող 
ի րա դար ձութ յուն նե րին:  Նա կարե
վո րեց ՄԱԿի անկ յու նի բա ցու մը 
հենց բժշկա կան հա մալ սա րա նում՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ բու հը ա ռող ջա
պա հութ յան ո լոր տում ձևա վոր վող 
տե ղե կատ վա կան հիմ ա կան հար
թակ նե րից է:  Նա նաև ընդգ ծեց, որ 
հենց ու սա նո ղա կան տա րի նե րից 

ա պա գա մաս նա գետ նե րը պետք է 
տեղ յակ լի նեն մի շարք հի վան դութ
յուն նե րի դեմ մի ջազ գա յին հե ղի նա
կա վոր կա ռույց նե րի կող մից տար
վող պայ քա րին, պատ կե րա ցում 
ու նե նան մի շարք է թի կա կան հար
ցե րի մա սին:  Հան րա յին ա ռող ջութ
յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե 
 Հով հան նիս յանն էլ տե ղե կաց րեց, 
որ ֆա կուլ տետն ակ տիվ աշ խա
տանք ներ է ի րա կա նաց նում ՄԱԿի 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի հար ցե րի հա մա
տեղ ծրագ րի հետ, և  ա ռա ջի կա յում 
նա խա տես վում է նաև ստո րագ րել 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շա գիր: 
 Խորհր դան շա կան «կար միր ժա պա
վե նը» ՄԱԿի անկ յու նում կտրե ցին 
ա պա գա բժիշկ նե րը՝ որ պես նո րա
բաց փոք րիկ գրա դա րա նի ըն թեր
ցող ներ:
 Նա խա ձեռ նող նե րի խոս քով, 

բժշկա կան հա մալ սա րա նում ՄԱԿի 
ան կյու նի բա ցու մը ծա ռա յե լու է 
ե րի տա սար դութ յան կա րո ղութ
յուն նե րի և  գի տե լիք նե րի հզո րաց
մա նը` ՄԱԿի գլո բալ օ րա կար գի 
ի րա գործ ման ուղ ղութ յամբ նրանց 
ներգ րավ վա ծութ յան հիմ քե րի ձևա
վոր ման հա մար ընդ հան րա պես 
և  մաս նա վո րա պես՝ ա ռող ջա պա
հա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ: 
Անկ յու նը, ո րի պա հո ցում կա ա վե լի 
քան 300 միա վոր գրա կա նութ յուն 
(գրքեր, պաս տառ ներ, գրքույկ ներ 
և  այլ հրա տա րա կութ յուն ներ)` թո
ղարկ ված ՄԱԿի կենտ րո նա կան 
գրա սեն յակ նե րի և ՄԱԿի գոր ծա
կա լութ յուն նե րի, հիմ ադ րամ ե րի 
և ծ րագ րե րի հա յաս տան յան գրա
սեն յակ նե րի կող մից, (ԱՀԿ, ՄԱԿի 
Բ նակ չութ յան հիմ ադ րամ, ՄԱԿի 
 Ման կա կան հիմ ադ րամ, ՄԱԿի 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի  Միաց յալ ծրա գիր) 
ծա ռա յում է նաև ՄԱԿի հետ կապ
ված կրթա կան, մշա կու թա յին ու այլ 
մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ ման 
նպա տա կին:
Կար ևո րը նաև այն է, որ բա ցի 

ՄԱԿի հրա տա րա կութ յուն նե րի և 
 կազ մա կեր պութ յան մա սին այլ նյու
թե րի հա մար նա խա տես ված գրա
պա հա րանանկ յուն ու նե նա լուց, 
այս անկ յուն նե րը գլխա վո րա պես 
ծա ռա յում են որ պես ՄԱԿի աշ խա
տա կից նե րի հետ հան դի պում ե րի, 
աշ խա տա ժո ղովն ե րի, քննար կում
նե րի, ցու ցա հան դես նե րի, ֆիլ մե րի 
ցու ցադ րութ յուն նե րի, նոր հրա տա
րա կութ յուն նե րի շնոր հան դես նե րի 
կազ մա կերպ ման հար թակ։

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԲԱՑՎԵՑ ՄԱԿ-Ի ԱՆԿՅՈՒՆ
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Իրավական

ԵՊԲՀի ի րա վա բա նա կան կլի նի կան նա խա ձեռ նել է 
հան դի պում ե րի շարք ու սա նո ղութ յան հետ: Ա ռա ջին 
հան դի պում անց կաց վեց ԵՊԲՀ « Թո մաս Ջե ֆեր սո ն» 
ուլտ րա ձայ նա յին ու սում ա կան կենտ րո նում: Հան դիպ
ման ըն թաց քում ներ կա յաց վե ցին կլի նի կա յի ստեղծ
ման նպա տակ նե րը, գոր ծու նեութ յան ուղ ղութ յուն նե րը,  
ու սա նող նե րի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ յուն նե
րի շրջա նա կը, վար քագ ծի կա նոն նե րը, դրանց ի րաց
ման մե խա նիզմ ե րը, խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա
կանգ ման գոր ծի քա կազ մը: Ի րա վա բա նա կան կլի նի կա

յի հա մա կար գող Տիգ րան Խա չիկ յա նը պա տաս խա նեց 
ու սա նող նե րին հե տաքրք րող բո լոր հար ցե րին: 
Հ.Գ. Հար գե լի ու սա նող ներ, հա ջորդ հան դիպ ման վայ

րի և ժա մի մա սին նա խա պես կտե ղե կաց նենք ԵՊԲՀ 
ֆեյս բուք յան է ջի մի ջո ցով:
Տե ղե կաց նենք, որ դի մում երն առ ձեռն կա րող են ներ

կա յաց վել հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան բա ժին՝ 
Տիգ րան Խա չիկ յա նին՝ յու րա քանչ յուր հինգ շաբ թի, ժա
մը 15:0016:30: 

Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿԼԻ ՆԻ ԿԱՆ  

ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՇԱՐՔ Է ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆԵԼ

Ե րի տա սարդ նե րի մի ջազ գա յին օ րը ԵՊԲՀ ռեկ տոր, 
պրո ֆե սոր Ար մեն   Մու րադ յանն ըն դու նեց Heratsi iLAB 
/  Հե րա ցի ի նո վա ցիոն լա բո րա տո րիա/ ու սա նո ղա կան 
նա խա ձեռ նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Ն րանք ռեկ
տո րին նե ր կա յաց րին ի րենց նա խա ձեռ նած բազ մա
ֆունկ ցիո նալ կա ռույ ցի ծրա գի րը:   Նա խա ձեռ նութ յան 
ղե կա վար, ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
6րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի   Լի դա   Մե լիք յա նը նշեց, որ 
կա ռույ ցի նպա տակ նե րից է մեն թոր նե րի մի ջազ գա յին 
ցան ցի ստեղ ծու մը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կըն ձե ռի ու
սա նող նե րին և  ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րին հա մա

գոր ծակ ցել տար բեր մաս նա գի տա կան ո լորտ նե րում հա
ջո ղութ յուն նե րի հա սած մեն թոր նե րի հետ, ի րա կա նաց
նել հա մա տեղ աշ խա տանք ներ, հե տա զո տութ յուն ներ և 
դ րանք տպագ րել հայտ նի ամ սագ րե րում: Heratsi iLABի 
շրջա նակ նե րում նաև կի րա կա նաց վեն տար բեր ծրագ
րեր ԵՊԲՀ զար գաց ման բաժ նի հետ հա մա տեղ, ո րոն
ցից է, օ րի նակ, «  Հա ջո ղութ յան դպրո ց» հար թա կը, ո րի 
շրջա նակ նե րում հայտ նի մար դիկ կկիս վեն ի րենց հա ջո
ղութ յան գաղտ նիք նե րով։ 

Քն նարկ մա նը մաս նակ ցեց նաև   Կա լի ֆոր նիա յի հա
մալ սա րա նի հայտ նի ման կա կան վի րա բույժ   Շանթ 
  Շե խեր դիմ յա նը, ով ող ջու նեց նա խա ձեռ նութ յու նը և 
 պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց ա ջակ ցել:

Ո ՒՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ՆՈՐ ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ 

ԲԺՇԿԱ ԿԱ ՆՈՒՄ
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Ն պա տակ ու նե նա լով խրա խու սել ու շա րու նա կել ակ
տիվ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կլի նի կա կան հե տա զո
տութ յուն նե րի ո լոր տում` ԵՊԲՀն և «ԷՖ Էմ  Դի  Քեյ Էլ 
Եվ րո պա» ըն կե րութ յու նը  կնքե ցին փո խըմբռն ման հու
շա գիր:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի և «ԷՖ Էմ  Դի  Քեյ 

Էլ Եվ րո պա» ըն կե րութ յան տնօ րեն  Կի րիտ  Վե լա նիի 
կող մից կնքված հու շագ րով նա խա տես վում է զար գաց
նել գոր ծակ ցութ յու նը:

 Կող մե րը հաս տա տե ցին  ի րենց պատ րաս տա կա մութ
յու նը՝ հա մա գոր ծակ ցել  Հա յաս տա նում կեն սա տեխ նո
լո գիա յի, մաս նա վո րա պես՝ կլի նի կա կան հե տա զո տութ
յուն նե րի ո լոր տում ա ռա ջա տար մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յուն նե րի փոր ձի ներդր ման ուղ ղութ յամբ:  Այդ 
նպա տա կով կի րա կա նաց վեն քայ լեր՝ ուղղ ված  բժշկա
կան ո լոր տում գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ի րա
կա նաց ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղծ
մանն ու բա րե փո խում ե րին:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ կլի նի կա

կան հե տա զո տութ յուն նե րի ո լոր տը գե րա կա նե րից է, և  
բժշկա կան հա մալ սա րանն ու նի դրանց ի րա կա նաց ման 
հա մար ա մե նա մեծ նե րու ժը:
«ԷՖ Էմ  Դի  Քեյ Էլ Եվ րո պա» ըն կե րութ յան տնօ րեն 

 Կի րիտ  Վե լա նիի խոս քով՝ այս հու շա գի րը հրա շա լի 
հնա րա վո րութ յուն է եր կու կազ մա կեր պութ յան հա մար, 
ին չը կխթա նի մեր երկ րում կեն սա տեխ նո լո գիա յի զար
գաց մու մը:  Հա յաս տանն ու նի  աշ խար հագ րա կան կար
ևոր դիրք, մար դիկ տի րա պե տում են մի քա նի լե զու նե
րի, նրանց տրվում է բարձր մա կար դա կի բժշկա կան 
կրթութ յուն։
Ն րա գնա հատ մամբ՝ կնքված փաս տա թուղ թը օգ տա

կար կլի նի  ոչ միայն սո վո րող նե րի, այլև բժիշկ նե րի ու 
հի վանդ նե րի  հա մար և  կա պա հո վի հա մա գոր ծակ ցութ
յան նոր փուլ կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ո լոր
տում:
 Հա յաս տա նում ա վե լի քան 200 աշ խա տա տեղ ա պա

հո վող ըն կե րութ յունն ա ռա ջի կա յում ծրագ րում է հիմ
նել կեն սա տեխ նո լո գիա կան լա բո րա տո րիա, ինչն  էա
կա նո րեն կնպաս տի կեն սա հա մար ժե քութ յան ո լոր տում 
խնդիր նե րի լուծ մա նը, նոր մո տե ցում ե րի կի րառ մանն 
ու կա տա րե լա գործ մա նը:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

ՆՈՐ ՓՈՒԼ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 
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 ՀՀում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
Ն.Գ.  Սանգ վան  Յո գեշ վա րի գլխա վո րած պատ վի րա
կութ յու նը հյու րըն կալ վեց ԵՊԲՀում:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով հյու

րե րին,  ընդգ ծեց, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նում այ
սօր կրթութ յուն ստա ցող ա վե լի քան 900 հնդիկ ու սա
նո ղի թե ա ռա ջա դի մութ յու նը, թե կար գա պա հա կան 
ու կե ցութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րը բու հի ա մե նօր յա 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում են: Ար դեն 3 տաս նամ յակ 
է, ինչ ԵՊԲՀն Հնդ կաս տա նի հա մար պատ րաս տում է 
բժիշկմաս նա գետ նե րի, ո րոնք աշ խա տում են ոչ միայն 
Հնդ կաս տա նի, այլև աշ խար հի հե ղի նա կա վոր բժշկա
կան կենտրոններում:
 Ռեկ տո րի խոս քով՝ ԵՊԲՀի հիմ ա կան նպա տակն է 

պատ րաս տել մասնագետներ, ո րոնք մրցու նակ են մի
ջազ գա յին աս պա րե զում:  Այդ նպա տա կով աշ խա տանք
ներ են տար վում բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լու հա
մա կար գը խստաց նե լու ուղ ղութ յամբ:
Ար մեն  Մու րադ յա նը դես պա նին ներ կա յաց րեց այն 

քայ լե րը, ո րոնք բու հը, այլ պա տաս խա նա տու մար
մին նե րի հետ ի րա կա նաց րել է այս կի սամ յակում հե
ռաց ման են թա կա հնդիկ ու սա նող նե րի հետ կապ ված: 
 Մաս նա վո րա պես՝ ձեռք է բեր վել թույտ վութ յուն, որ պես
զի այս կի սամ յակում հե ռաց ված և 2018ի հուն վա րից 
վե րա կագն ման են թա կա ու սա նող նե րը կա րո ղա նան 
լրա ցու ցիչ 120 օր ավելի մալ  Հա յաս տա նում:
Ն րանց հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ վել հա մալ սա րա

նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րում կա մա վոր 
սկզբուն քով  աշ խա տանք ի րա կա նաց նել,  ԵՊԲՀն  նաև 
կազ մա կերպել է անվ ճար դա սըն թաց ներ այն ա ռար կա
նե րից, ո րոն ցից նրանք դժվա րութ յուն ներ են ու նե ցել ու
սում ա ռութ յան ըն թաց քում:
ՀՀում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 

Ն.Գ.  Սանգ վան  Յո գեշ վա րը շնոր հա կա լութ յուն հայտ
նեց բու հի ղե կա վա րութ յա նը կա տար ված կար ևոր աշ
խա տան քի հա մար և  պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց 
շա րու նա կել հա մա տեղ ու ժե րով օ պե րա տիվ քննար կել և  
լու ծել հնդիկ ու սա նող նե րի յու րա քանչ յուր խնդիր:
 Ռեկ տո րը ա ռա ջար կեց դես պա նին պե տա կան քննա

կան հանձ նա ժո ղո վում հնա րա վո րութ յան դեպ քում 
ներգ րա վել նաև Հնդ կաս տա նի Հն դիկ բժիշկ նե րի 
խորհր դի ազ գա յին քննա կան կենտ րո նի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին:  Խոս վեց նաև ԵՊԲՀում ստեղծ վող շրջա նա
վարտ նե րի ա կում բի ստեղծ մա նը ԵՊԲՀ հնդիկ ու սա
նող նե րի միութ յան ակ տիվ մաս նակ ցութ յան մա սին:

Այ նու հետև դես պա նի գլխա
վո րած պատ վի րա կութ յու նը 
հան դի պում ու նե ցավ ԵՊԲՀ 
տար բեր կուր սե րի հնդիկ ու
սա նո ղե րի հետ: Ն րանց հետ 
քննար կեց ու սու ման կան գոր
ծըն թա ցին վե րա բե րող, ինչ
պես նաև բազ մա թիվ այլ հար
ցեր: Այ նու հետև դես պա նը ռեկ
տո րի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լեց 
«Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ
րոն, ուր մի քա նի շա բաթ է, ինչ 
բուժ վում է վթա րից տու ժած և 
 ծանր վի ճա կում գտնվող հնդիկ 
ու սա նո ղը:

ԴԵՍՊԱՆԻ ՀԵՏ ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԻՆ ՀՆԴԻԿ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
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ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ
բիո նի վա րիչ, « Վի րա բույժ նե րի հայ
կա կան ա սո ցիա ցիա յի» փոխ նա խա
գահ  Սու րեն Ս տե փան յա նը  ընտր վել է 
 Վի րա բու ժութ յան եվ րո պա կան միութ
յան (ESS – European Society of Surgery) 
նա խա գահ:
 Վի րա բու ժութ յան եվ րո պա կան 

միութ յու նը Եվ րո պա յի, նախ կին 
ԽՍՀՄի,  Մեր ձա վոր Ար ևել քի մի 
քա նի տասն յակ պե տութ յուն նե րի 
վի րա բույժ նե րի ա սո ցիա ցիա է, ո րի 
հիմ ա կան նպա տակն է Արևմտ յան 
Եվ րո պա յի ա ռա վել զար գա ցած կլի
նի կա նե րի, մաս նա գետ նե րի կող մից 
Ար ևել յան Եվ րո պա յի և Ա սիա յի վի
րա բույժ նե րին մե թո դա բա նա կան, 
մաս նա գի տա կան օգ նութ յան ցու ցա
բե րու մը:  Կազ մա կեր պութ յու նը հիմ
նադ րել է ի տա լա ցի վի րա բույժ, պրո

ֆե սոր  Սեր ջիո Ս տի պա յը (Հ ռո մի  Լա 
 Սա պիեն զա հա մալ սա րան), իսկ կազ
մա կեր պութ յան ա ռա ջին կոնգ րե սը և 
Գլ խա վոր ա սամբ լեան տե ղի են ու նե
ցել Հ ռո մում 1997ին:
2016ին վի րա բու ժութ յան եվ րո պա

կան միութ յան 20րդ  կոնգ րե սում, 
 Նեա պո լում ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան 
թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ, «Ար մե նիա» 
ՀԲԿ վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի ղե
կա վար  Սու րեն Ս տե փան յա նը կազ
մա կեր պութ յան վար չութ յա նը ներ կա
յաց րել էր  Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, պրո ֆե սոր 
 Մու շեղ  Մի րի ջան յա նի նա մակ նե րը 
և  հայտ՝ կազ մա կեր պութ յան 2018ին 
կա յա նա լիք 22րդ  կոնգ րե սը Եր ևա
նում անց կաց նե լու առաջարկով: 2018
ին սեպ տեմ բե րի 2730ը  Լե հաս տա նի 
Կ րա կով քա ղա քում կազ մա կեր պութ

յան 21րդ  կոնգ րե սին մաս նակ ցեց 
 Հա յաս տա նի պատ վի րա կութ յու նը, 
ո րի կազ մում ԵՊԲՀ դա սա խոս ներն 
էին (Ս.Ա. Ս տե փան յան, Մ.Հ. Մկրտչ
յան, Ա.Ս.  Վար դան յան, Ա.Մ. Վար ժա
պետ յան, Հ.Հ.  Սա ֆար յան, Ֆ.Ֆ.  Մել
քոն յան):
 Սեպ տեմ բե րի 29ին վի րա բու ժութ

յան եվ րո պա կան միութ յան Գլ խա
վոր ա սամբ լեա յի ժա մա նակ կազ մա
կեր պութ յան նա խա գահ ընտր վեց 
 Սու րեն Ս տե փան յա նը, և, այս պի սով 
« Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա
ցիա նե ստանձ նեց պար տա վո րութ յուն 
Եր ևա նում անց կաց նե լու  Հա յաս տա նի 
վի րա բույժ նե րի և  վի րա բու ժութ յան եվ
րո պա կան միութ յան հա մա տեղ կոնգ
րես, ո րը նա խա տես վում է 2018ի հոկ
տեմ բե րին:

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆԻ  

ՎԱՐԻՉԸ՝ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Եր ևա նում էր Հնդ կաս տա նում ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի 
միութ յան նա խա գահ դոկ տոր  Դալ ջիթ  Սինկխ  Չաու հա նը: 
ԵՊԲՀ  1998 թվա կա նի շրջա նա վար տի ղե կա վա րած կա
ռույ ցում ներգ րա ված է ա վե լի քան 2100  հնդիկ բժիշկ, ով
քեր  բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լով  Հա յաս տա նում 
ի րենց մաս նա գիտ կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կում են 

հայ րե նի քում: Հնդ կաս տա նում ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի 
միութ յան նա խա գա հի այ ցը ԵՊԲՀ հա գե ցած էր:  Նա ծա
նո թա ցավ ոչ միայն ԵՊԲՀի ու սում ա կան ծրագ րե րին, 
այլև այ ցե լեց հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա ներ: Հ յու րի ու
շադ րութ յան կենտ րո նում էին հնդիկ ու սա նող նե րի ու սում
նա կան գոր ծըն թա ցին և  կե ցութ յա նը վե րա բե րող հար ցե
րը:  Հան դի պում ե րի շար քը եզ րա փակ վեց ԵՊԲՀ նիս տե րի 
դահ լի ճում տար բեր կուր սե րի հնդիկ ու սա նող նե րի հետ 
հան դիպ ման ըն թաց քում: ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի 
կազ մա կեր պած մի ջո ցառ մա նը ու սա նող նե րի հար ցե րին 
պա տաս խա նե ցին նաև ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ
յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ 
 Սա հակ յա նը և Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման ֆա կուլ տե
տի դե կան Ան նա  Սարգս յա նը:  Հան դիպ ման վեր ջում ԵՊԲՀ 
շրջա նա վար տը հոր դո րեց ա պա գա բժիշկ նե րին  լի նել պա
տաս խա նա տու և  հա վա տալ սե փա կան ու ժե րին:  Նա խոս
տո վա նեց, որ  Հա յաս տանն իր  երկ րորդ հայ րե նիքն է: 

ՀՆԴ ԿԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ԵՊԲՀ ՇՐՋԱ ՆԱ ՎԱՐՏ ՆԵ ՐԻ 

ՄԻՈՒԹ ՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԸ  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆՆ ԻՐ  

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՀԱՅ ՐԵ ՆԻՔՆ Է ՀԱ ՄԱ ՐՈՒՄ



Հասարակություն

« Մու րա ցա ն» հա մալ սա րա նա կան հի վան
դա նո ցա յին հա մա լի րում տե ղի ու նե ցավ շա
քա րա յին դիա բե տի դեմ պայ քա րի մի ջազ գա
յին օր վան նվիր ված մի ջո ցա ռում:
 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա բազ մա թիվ փոք րիկ

նե րին ու նրանց ծնող նե րին ող ջու նեց Էն դոկ
րի նո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, Էն դոկ
րի նո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրոֆեսոր 
Ե լե նա Ա ղա ջա նով ան: « Մեր նպա տակն է, 
որ պես զի շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող ե րե
խա նե րը ծա նո թա նան, ըն կե րա նան միմ յանց 
հետ:  Հա վաք վել ենք, որ պես զի մեկ ան գամ 
էլ խո սենք դիա բե տի մա սի ն»,ա սաց նա: Էն
դոկ րի նո լո գը ցա վով նշեց, որ հի վան դութ յու
նը տա րեց տա րի ա ճում է, և դ րա դեմ պայ քա
րին ոչ միայն բժիշկ նե րը պետք է շա հագր գիռ 
լի նեն, այլև հի վանդ ե րե խա նե րի ծնող նե րը: 
« Հա յաս տա նում 2015 թվա կա նին շա քա րա
յին դիա բե տով հի վանդ նե րի թի վը հաս նում 
էր 454ի, 2016 թվա կա նին՝ 20ով ա վե լի, իսկ 
այս տարվա տվյա լով  Հա յաս տա նում կա 520 
հի վանդ ե րե խա: Ի րա կա նում հի վան դութ յան 
բուժ ման գոր ծում բժիշկ ներն ու նեն 5 % ազ դե
ցութ յուն, մա ցած 95 %ը հի վան դի ձեռ քում 
է: Եվ նման հան դի պում ե րի շնոր հիվ մենք 
փոր ձում ենք բուժ ման ճիշտ մե թոդ ներ ցույց 
տա լ»,նշեց նա:
Այդ օ րը ե րե խա նե րի հետ անց կաց րեց նաև 

սիր ված դե րա սան Մկր տիչ Ար զու ման յա
նը:  Փոք րիկ նե րը նրան մեծ ոգ ևո րութ յամբ և 
 ջեր մութ յամբ ըն դու նե ցին՝ փոր ձե լով ի րենց 
հմտութ յուն ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը ցույց 
տալ նրան:
Այ նու հետև փոք րիկ նե րը ստա ցան նվեր ներ:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՄ 

ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՎԱՆ



Կլինիկաներ

 Գրե թե 9 տաս նամ յակ է, ինչ Եր ևա նի 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա
լի րի ակ նա բու ժա կան կլի նի կան ո րակ յալ 

և  մատ չե լի բու ժօգ նութ յուն է տրա մադ րում մե ծա
հա սակ նե րին և  ե րե խա նե րին՝ մեր երկ րի ա ռա ջին 
մաս նա գի տաց ված ակ նա բու ժա կան հաս տա տութ
յու նը տա րե կան այ ցե լում են շուրջ 10 հա զար հի
վանդ, ինչ պես  Հա յաս տա նից, այն պես էլ ար տերկ
րից։
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ակ նա բու ժա կան կլի

նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր Ար մեն  Շա քար յա նը 
նշում է, որ այ սօր կլի նի կան հա մալր ված է աչ քի հե
տա զոտ ման և  բուժ ման հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր 
ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով, իսկ մա տուց
վող ծա ռա յութ յուն նե րի ար ժե քը հա մա հունչ է հա
մալ սա րա նի կող մից վա րած մատ չե լի գնա յին քա
ղա քա կա նութ յա նը:
« Մենք ձգտում ենք, որ  մեր կլի նի կա յում ժա մա

նա կա կից բու ժա կան ե ղա նակ նե րը հնա րա վո րինս 
մատ չե լի ու հա սա նե լի լի նեն ոչ միայն Եր ևա նի, 
այլև մար զե րի բնակ չութ յան հա մա ր»,  ա սում է 
պրո ֆե սո րը: 
 Մաս նա վո րա պես՝ հա մալ սա րա նա կան կենտ րո

նում կա տա րակ տի ֆա կոէ մուլ սիաի կա ցիոն ե ղա
նա կով վի րա հա տութ յան ար ժե քը, նե րառ յալ նա
խա և  հետ վի րա հա տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
ի րա կա նա ցու մը, չի գե րա զան ցում ՀՀ 200 հա զար 
դրա մը:
 Կա տա րակ տը՝ ակ նագն դի ոսպն յա կի պղտո րում 

է, որն ու ղղա կիո րեն ազ դում է տե սո ղութ յան սրութ
յան վրա: Ակ նա բու ժա կան կլի նի կա յում վի րա հա
տութ յան այս տե սա կը կա տար վում է միայն շվեյ
ցա րա կան և  ա մե րիկ յան ար տադ րութ յան ար հես
տա կան նե րակ նա յին ոսպն յակ նե րի տե ղադր մամբ:
 Հա մալ սա րա նա կան ակ նա բու ժա կան կլի նի կան 

մաս նա գի տաց ված է շլութ յամբ, կար ճա տե սութ
յամբ, աս տիգ մա տիզ մով, նիս տագ մով, ամբ լիօ
պիա յով, բնա ծին ա րատ նե րով, գլաու կո մա յով և 
 տա րի քա յին կա տա րակ տով հի վանդ նե րի վի րա
բու ժա կան և  կոն սեր վա տիվ բուժ ման ուղղությամբ: 
 Մեկ տա րուց ա վե լի է, ինչ ակ նա բու ժա կան կլի նի
կա յում տե սո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող մա նուկ նե
րի հա մար կի րառվում է արտթե րա պիա յի մե թո դը:
Ն շենք, որ հա մալ սա րա նա կան ակ նա բու ժա կան 

կլի նի կան հան րա պե տութ յու նում միակ գի տակ լի
նի կա կան հիմ արկն է, որ տեղ ու սում ա սիր վում 
են ման կա կան ակ նա յին պա թո լո գիա նե րի ար
դիա կան պրոբ լեմ ե րը: ԵՊԲՀ ակ նա բու ժա կան 
կլի նի կան նաև ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա
րութ յան՝ ե րե խա նե րի տե սո ղութ յան պահ պան ման 
հան րա պե տա կան մե թո դա կան կենտ րոնն է:

 ՇՈՒՐՋ 90 ՏԱ ՐԻ Ո ՐԱԿ ՅԱԼ ՈՒ  ՄԱՏ ՉԵ ԼԻ  

ԱԿ ՆԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱ ՅՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ՝  

ԵՐ ԵՎԱ ՆԻ ԵՎ  ՄԱՐ ԶԵ ՐԻ ԲՆԱԿ ՉՈՒԹ ՅԱ ՆԸ  



Ախ տա բան Գա յա
նե Հա կոբ յա նը, 
ու ռուց քա բան ներ 

Լի լիթ Հա րութ յուն յանն 
ու Դա վիթ Զոհ րաբ յա
նը ե րեքշաբաթյա այ ցով 
Մ յունս թե րի հա մալ սա րա
նա կան կլի նի կա յում էին:  
Ե րեքն էլ ԵՊԲՀ դա սա
խոս ներ են և ցան կա նում 
են հնա րա վո րինս շատ 
բան ի մա նալ ու ռուց քա յին 
հի վան դութ յուն նե րի բուժ
ման գեր մա նա կան չա փա
նիշ ե րի մա սին, որ պես զի 
հե տա գա յում ի րենց ձեռք 
բե րած գի տե լիք նե րը ներդ
նեն Հա յաս տա նում:
Օ րերս հայտ նի գեր մա

նա կան պար բե րա կա նը 
ևս  անդ րա դար ձել էր մեր 
բժիշկ նե րի վե րա պատ
րաստ մա նը Մ յունս թե րի 
հա մալ սա րա նա կան կլի
նի կա յում: Մեր հա մալ
սա րա նի և գեր մա նա կան 
հայտ նի կենտ րո նի հա
մա գոր ծակ ցութ յան շնոր
հիվ տա րին եր կու ան գամ 
ԵՊԲՀ բժիշկ նե րը հնա րա
վո րութ յուն են ու նե նում վե
րա պատ րաստ վել Մ յունս
թե րի հա մալ սա րա նա կան 
կլի նի կա յում ու ռուց քա բա
նութ յան, ար յու նա բա նութ
յան և պա թո լո գիա յի բնա
գա վառ նե րում: Այս ծրա
գի րը ֆի նան սա վոր վում է 
Գեր մա նիա յի ա ռող ջա պա
հութ յան նա խա րա րութ
յան կող մից: Մ յուս տա րի 
ապ րի լին պլա նա վոր վում 
է նաև ԵՊԲՀում վար պե
տաց դա սե րի կազ մա կեր
պում՝ գեր մա նա ցի հայտ նի 
պրո ֆե սոր նե րի մաս նակ
ցութ յամբ:

 ԲՈՒԺ ՄԱՆ Ա ՎԵ ԼԻ ԼԱՎ ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ԵՐ. 

ՀԱՅ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻ ԱՅ ՑԸ Մ ՅՈՒՆՍ ԹԵ ՐԻ  

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱՆ ԼԱՅՆ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆՔ Է ՍՏԱ ՑԵԼ

Կլինիկաներ



ՄԱՐԶԱԿԱՆ 

Սպորտ

ԵՊԲՀ ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈՐԸ ՈՒ ԺԱ ՅԻՆ  
Ե ՌԱ ՄԱՐ ՏՈՒՄ ԳՐԱ ՎԵԼ Է Ա ՌԱ ՋԻՆ ՏԵ ՂԸ 

Դա վիթ Հով հան նիս յա նը սո վո րում 
է կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի երկ
րորդ կուր սում՝ ըն տա նե կան ստո
մա տո լո գիա մաս նա գի տութ յամբ: 
Հա յաս տա նի պաո ւեր լիֆ տին գի  
(ու ժա յին ե ռա մար տի) ա ռաջ նութ յա
նը հոկ տեմ բե րի վեր ջին նա 56 կգ 
քա շա յին կար գում 330 կգ  արդ յուն
քով զբա ղեց րել է 1ին տե ղը: Դա
վի թը խոս տո վա նում է, որ, չնա յած 
գրան ցած հա ջո ղութ յա նը, այդ քան 
էլ գոհ չէ արդ յուն քից, քա նի որ նախ
քան այդ ա ռա վել բարձր քա շա յին 
արդ յունք ներ է գրան ցել: Ներ կա յաց
նե լով հա րա զատ բուհն ա ռաջ նութ
յունում՝ նա տա րած հաղ թա նակն էլ 
նվի րում է հենց բժշկա կան հա մալ
սա րա նին: ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր
դի նա տո րը սի րո ղա կան է զբաղ վում 
ու ժա յին ե ռա մար տով: 
« Չեմ պատ կե րաց նում բժշկի 

կյանքն ա ռանց սպոր տի, բազ մա
կող մա նի զար գա ցած մար դիկ պետք 
է նաև սպոր տով զբաղ վեն, օ րի նակ 
ծա ռա յեն բնակ չութ յա նը»,  վստա
հեց նում է ե րի տա սարդ մար զի կը: 
Որ պես հա ջո ղութ յուն նե րի բարձ րա

ձող նա  նա խան շել է դեկ տեմ բե րի 
սկզբին Լե հաս տա նում կա յա նա լիք 
աշ խար հի ա ռաջ նութ յու նը:  Ու ժա յին 
ե ռա մար տում ե րի տա սար դի հա ջո
ղութ յունն ա մե նից շատ ու րա խաց
րել է Դա վի թի մար զիչ, Ֆի զի կա
կան դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի 
ա վագ դա սա խոս Ա շոտ Հա կոբ յա
նին, ով մեծ ոգ ևո րութ յամբ է հետ
ևում իր բո լոր ա շա կերտ նե րի սպոր
տա յին հա ջո ղութ յուն նե րին:

Կարճ ժա մա նակ անց, պաո ւեր լիֆ
տին գի միջ բու հա կան մրցում ե րում 
Դա վիթը գրա վել է 2րդ, իսկ ընդ

հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի երկ
րորդ կուր սի ու սա նող Վա րազ դատ Կի
րա կոս յա նը՝ 3րդ տե ղը: Ե րի տա սարդ 
մար զիկ ներն ու րախ են, որ ԵՊԲՀում 
գնա լով շա տա նում է սպոր տով զբաղ
վող ու սա նող նե րի թի վը, ին չը նշա նա
կում է, որ ա պա գա բժիշկ նե րը կար ևո
րում են ա ռողջ ապ րե լա կեր պը: Ն շենք, 
որ Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու
րա յի և ս պոր տի պե տա կան ինս տի տու
տում անց կաց ված մար զա կան մի ջո
ցառ մա նը  մաս նակ ցում էին ու սա նող
ներ Եր ևա նից և մար զե րից:

ՄԱՐ ԶԱ ԿԱՆ ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ  
ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՆՎԻ ՐՈՒՄ ԵՆ 
ՀԱՐԱԶԱՏ ԲՈՒՀԻՆ



Սպորտ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ՄԱՐ ԶԱ ԿԱՆ  
ԽԱ ՂԵ ՐԻ ՖՈՒՏ ԶԱ ԼԻ ՄՐՑՈՒՄ ՆԵ ՐՈՒՄ ՀԱՂ ԹԵԼ Է  
ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԹԻ ՄԸ

Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու ան
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նի թի մը հաղ թող է ճա նաչ վել 
ՀՀ սպոր տի և  ե րի տա սար դութ
յան հար ցե րի նա խա րա րութ յան 
« Հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան 
մար զա կան խա ղե ր» ծրագ րով անց
կաց վող ֆուտ զա լի մրցում ե րում: 
Հաղ թո ղի կոչ ման հա մար պայ քա

րում նա 2:1 հաշ վով ա ռա վե լութ յան 
է հա սել Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան 
հա մալ սա րա նը ներ կա յաց նող թի մի 
նկատ մամբ:
Եր րորդ տե ղի հա մար մրցել են Եր

ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի և 
Հա յաս տա նի պե տա կան տնտե սա
գի տա կան հա մալ սա րա նի թի մե րը: 
Այս խա ղում 2։5 հաշ վով հաղ թող 
է ճա նաչ վել Հա յաս տա նի պե տա

կան տնտե սա գի տա կան հա մալ սա
րա նի թի մը և գ րա վել 3րդ տե ղը: 
Մր ցա նա կա կիր թի մերն ար ժա նա
ցել են ՀՀ սպոր տի և  ե րի տա սար
դութ յան հար ցե րի նա խա րա րութ
յան մե դալ նե րի, գա վաթ նե րի և հա
վաս տագ րե րի:
Հի շեց նենք, որ մրցում ե րին մաս

նակ ցել է 14 բարձ րա գույն ու սում
նա կան հաս տա տութ յուն: 

ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 1ին կուր սի 
ու սա նո ղու հի Նեն սի Վար դան յա նը, նո յեմ բե րի սկզբին 
մաս նակ ցե լով գե ղար վես տա կան մարմ ա մար զութ
յան «Aurora Cup» մի ջազ գա յին մրցա շա րին, զբա ղեց
րել է 4րդ տե ղը: Ե րի տա սարդ մար զու հին ար ժա նա ցել 

է նաև մեկ հա տուկ մե դա լի «Նր բա գե ղութ յան հա մա ր» 
ան վա նա կար գում: Մր ցա շա րին մաս նակ ցել է 170 մար
զիկ՝ Հա յաս տա նից, Ռու սաս տա նի Դաշնությունից և 
Վ րաս տա նից: Նեն սի Վար դան յա նը գե ղար վես տա
կան մարմ ա մար զութ յան բազ մա կի չեմ պիոն է, սի րած 
սպոր տաձ ևով զբաղ վում է ար դեն 8 տա րի, սպոր տի 
վար պետ է: 
«Բ ժիշկ նե րի ըն տա նի քում եմ մե ծա ցել, սա կայն փոք

րուց սկսե ցի զբաղ վել գե ղար վես տա կան մարմ ա մար
զութ յամբ՝ ա ռա ջին հեր թին մար մինն ա ռողջ պա հե լու 
հա մար, իսկ հե տա գա յում՝ մարզ չի ա ռա ջար կով ո րո շե
ցի մաս նակ ցել մրցում ե րի»,ա սում է ա պա գա բժիշ կը: 
Հենց ա ռա ջին մրցա շա րին մաս նակ ցե լով` ԵՊԲՀ ու
սա նո ղու հին հաս կա ցել է, որ գե ղար վես տա կան մարմ
նա մար զութ յու նը հենց իր սպոր տաձևն է: Ա ռա ջի կա
յում Նենսին ծրագ րում է ուս մա նը զու գա հեռ զբաղ վել 
սպոր տով, մաս նակ ցել ա ռաջ նութ յուն նե րի, գրա վել 
նոր բար ձունք ներ: 

ՈՒՍ ՄԱ ՆԸ ԶՈՒ ԳԱ ՀԵՌ ԶԲԱՂ ՎԵԼ ՍՊՈՐ ՏՈՎ, ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԵԼ 
Ա ՌԱՋ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ, ԳՐԱ ՎԵԼ ՆՈՐ ԲԱՐ ՁՈՒՆՔ ՆԵՐ



 Պա թա նա տո միա կան ախ տո րո
շում ե րը բժշկութ յան հիմ ա քա րերն 
են: Ե թե տաս նամ յակ ներ ա ռաջ կա
րո ղա նում էին միայն շո շա փե լով կամ 
լսե լով ախ տո րո շել կամ բու ժել, ա պա 
21րդ  դա րում բժիշ կը պետք է  հստակ 
ի մա նա, թե ինչ հի վան դութ յուն  է բու
ժում: Ախ տա բա նա կան ա նա տո միան 
հենց այդ հնա րա վո րութ յունն է ըն
ձե ռում մաս նա գետ նե րին: Եվ որ քան 
այդ ծա ռա յութ յու նը մոտ է բժշկա
գի տութ յան վեր ջին նվա ճում ե
րին, այն քան ախ տո րո շում երն ա վե
լի ճշգրիտ են, իսկ բու ժում ա ռա վել 
արդ յու նա վետ:  Նել լի  Խոս տիկ յա նի 
ա նու նը սեր տո րեն է կապ ված մեր 
երկ րում պա թա նա տո միա կան ծա
ռա յութ յան կա յաց ման և  զար գաց
ման  հետ: Բ ժիշկգիտ նա կա նը գրե
թե վեց տաս նամ յակ  ա ռող ջա պա
հա կան հա մա կար գում է: Դժ վար է 
պատ կե րաց նել, որ ա ռա ջին հա յաց
քից  նրբազ գաց և զ գա յուն այս կի նը 
հան գա մանք նե րի բե րու մով տա րի
ներ ա ռաջ   ճա կա տագ րա կան ո րո
շում կա յաց րեց, և  որ պես նեղ մաս
նա գի տա ցում ընտ րեց պա թա նա
տո միան:  ԵՊԲՀ ախ տա բա նա կան 
ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան մոր
ֆո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչն օ րեր 
ա ռաջ հա մալ րել է ռու սա կան «Архив 
патологии» մի ջազ գա յին գի տա կան 
ամ սագ րի խմբագ րա կան խորհր
դի կազ մը: Ան վա նի մաս նա գե տին 
խորհր դի կազ մում ընդգրկ վե լու հա
մար ա ռա ջադ րել է գի տա կան հրա
տա րա կութ յան գլխա վոր խմբա գիր, 
պրո ֆե սոր, ա կա դե մի կոս,  ՌԴ  մաս
նա գի տա կան կրթութ յան դաշ նա յին 

պե տա կան կրթա կան հաս տա տութ
յան  պա թո լո գիա կան ա նա տո միա յի 
բաժ նի ղե կա վար  Գեոր գի Ֆ րան կը: 
 Սա  Նել լի  Խոս տիկ յա նի գի տա ման
կա վար ժա կան ո լոր տում գրան ցած  
հա ջո ղութ յուն նե րի ըն դա մե նը մի 
փոքր մասն է:   Պա հանջ ված մաս
նա գե տի հետ զրու ցե ցինք իր ան ցած  
ու ղու և  ա ռա ջի կա ծրագ րե րի մա սին։   

Ըն տա նիքն ա մե նա մեծ 
հարս տութ յունն է

Ն րա նախ նի նե րը Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նից են`  Վա նից:  Մայ րը՝ 
 Գե ղա նուշ  Խոս տիկ յա նը, ճա րտա
րա պետ էր, աշ խա տել է Ա լեք սանդր 
 Թա ման յա նի ար վես տա նո ցում, 

հայ րը`  Գուր գեն  Խոս տիկ յա նը, հա
ջող ված դե ղա գետ էր, դե ղա բան: 
 Խոս տիկ յան ազ գա նու նը շա տե րին 
ճա նա չե լի է նաև նրա հո րեղ բոր որ
դու՝ կի նո յի, հե ռուս տա տե սութ յան 
և  թատ րո նի հայ ան վա նի դե րա սան 
Ար մեն  Խոս տիկ յա նի շնոր հիվ։ Ար
մեն  Խոս տիկ յա նի հայ րը՝  Մի սաք 
 Խոս տիկ յա նը ևս  ժա մա նա կի ուս
յալ մարդ կան ցից էր, ով կրթութ
յուն էր ստա ցել Շ վեյ ցա րիա յում, 
 Գեր մա նիա յի  Բեռ նի հա մալ սա րա
նում:  Նա ա ռիթ է ու նե ցել ճա նա
չե լու հայ մե ծա նուն կոմ պո զի տոր, 
ե րաժշ տա գետ  Կո մի տա սին, ինչ պես 
նաև նա խորդ դա րի 20ա կան թվա
կան նե րին ապ րող և ս տեղ ծա գոր ծող 
ա ռա ջա դեմ մի շարք ան հատ նե րի: 
 Եր կա րամ յա պա թա նա տո մի եր

կու որ դի ներն էլ հա ջող ված գոր
ծու նեութ յուն են ծա վա լում։ Ար մեն 
Ա վո յա նը ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ է, 
ճա նաչ ված ու րո լոգ, իսկ  Հով հան նես 
Ա վո յա նի ա նու նը տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր տում հայտ
նի է ոչ միայն  Հա յաս տա նում, այլև 
մեր երկ րի սահ ման նե րից դուրս։ 
 Նա հա մաշ խար հա յին ճա նա չում 
ու նե ցող ըն կե րութ յուն նե րից մե
կի հա մա հիմ ա դիրներից է։  Նել լի 
 Խոս տիկ յա նը ոգ ևոր վում է իր ե րե
խա նե րի և  թոռ նե րի հա ջո ղութ յուն
նե րով:  Սա կայն չորս թոռ նե րից ոչ ոք 
չընտ րեց բժշկի մաս նա գի տութ յու նը: 
Ու րա խութ յամբ է խոս տո վա նում, որ 

Բժշկի ուղին

 ՊԱ ԹԱ ՆԱ ՏՈ ՄԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆՆ ԱՆՀ ՆԱՐ Է 

 Խորհր դան շա կան այս լու սան կարն ար վել է  
Էջ միած նի Գ ևորգ յան ճե մա րա նում: 



Բժշկի ուղին
ՊԱՏ ԿԵ ՐԱՑ ՆԵԼ Ա ՌԱՆՑ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ

ա ռանձ նա կի ջերմ հա րա բե րութ յուն
ներ ու նի նաև հարս նե րի հետ։ 

ԵՊԲՀն՝ երկ րորդ ըն տա նիք
Պ րո ֆե սոր Ար տա շես  Բեգ լար յա նի 

ան վան ԵՊԲՀ ախ տա բա նա
կան ա նա տո միա յի և կ լի նի կա կան 
մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նում  Նել լի 
 Խոս տիկ յանն աշ խա տում է 1965 
թվա կա նից, իսկ 2006 թվա կա նից 
մինչև օրս ղե կա վա րում է այն: Ինչ
պես նշե ցինք նյու թի սկզբում՝ չնա
յած նրբազ գաց և զ գա յուն լի նե լուն, 
ին տեր նա տու րան ա վար տե լուց հե
տո ո րոշ ժա մա նակ ման կա բույժ 
աշ խա տե լուց հե տո նա ըն դուն վել է 
կլի նի կա կան օր դի նա տու րա՝ հիս տո
քի միա յի գծով: 
ԱՄՆ կեն սագ րա կան ինս տի տու տի 

կող մից ճա նաչ վել է « Տար վա կի ն» 
և « Տար վա կին մաս նա գե տ» (2001): 
 Պարգ ևատր վել է ԵՊԲՀ, ԱՄՆ նոր 
հա զա րամ յա կի պատ վո ոս կե մե դալ
նե րով: Եր կար տա րի ներ զբա ղեց րել  
է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա
րա րութ յան գլխա վոր պա թա նա տո
մի պաշ տո նը: Ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մա կար գում եր կա րատև, ան բա
սիր աշ խա տան քի, բժշկա գի տութ
յան զար գաց ման և  կադ րե րի պատ
րաստ ման գոր ծում ներդ րած գնա
հա տե լի ա վան դի, մաս նա գի տա կան 
բարձր պա տարստ վա ծութ յան և 
 պա տաս խա նատ վութ յան հա մար ՀՀ 
ԱՆ գլխա վոր պա թա նա տոմ  Նել լի 
 Խոս տիկ յա նը ՀՀ ա ռող ջա պա հութ
յան նա խա րա րութ յան կող մից 2015 և 
2017թթ. պարգ ևատ րվել  է պատ վոգ

րե րով: 
Պ րո ֆե սո րը հե ղի նակ է մի շարք  

ու սում ա մե թո դա կան ձեռ նարկ նե
րի:  Միայն 2016 թվա կա նի վեր ջին 
լույս է տե սել նրա «Կ լի նի կա կան 
մոր ֆո լո գիա» դա սա գիր քը, ո րով սո
վո րում են ա պա գա բժիշկ նե րը 6րդ 
 կուր սում:  Նախ քան այս հա յա լե զու 
աշ խա տութ յան հրա տա րա կու մը  
«Կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա» դա
սըն թա ցն ի րա կա նաց վում էր միայն 
ռուսերեն դասագրքերով: 
 Պա տա հա կան չէ, որ բու հի 100ամ

յա հո բել յա նին ըն դա ռաջ նրա ղե
կա վա րած ամ բիոնը ևս ամ փո փում է 
կա տա րած աշ խա տանքն ու ուր վագ
ծում հե տա գա ա նե լիք նե րը։
«Ախ տա բա նա կան ա նա տո միա յի և 

կ լի նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո
նը վեր ջին տա րի նե րին հա մալր վել 
է ե րի տա սարդ կադ րե րով, պետք է 
նշեմ, որ այս ո լոր տը գնա լով գրա
վիչ է դառ նում ե րի տա սարդ նե րի 
հա մար, այդ մա սին է վկա յում նաև 
կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի ա ճող 
թի վը», ա սում է պրո ֆե սո րը: 
Ամ բիո նում ե րեք լե զու նե րով մշակ

վել է մո դու լա յին ծրա գիր ՝ ընդ հա
նուր բժշկութ յան և ս տո մա տո լո գիա
կան ֆա կուլ տետ նե րի 3րդ և 6րդ 
 կուր սե րի հա մար։  Մայ րա քա ղա քի 
տար բեր բուժ հաս տա տութ յուն նե
րում յոթ կլի նի կա կան բա զա ու նե
ցող ամ բիո նում վեր ջին տա րի նե րին 
պաշտ պան վել է 5 թեկ նա ծո ւա կան և 
2 դոկ տո րա կան թեզ:  Հա մալր վել է 
դա սա խո սա կան կազ մը, ո րի գե րա
կշիռ մա սը գի տութ յան թեկ նա ծու ներ  

և  դոկ տոր ներ են։ Վեր ջին 3 տա րի
նե րի ըն թաց քում ամ բիո նը տար բեր 
պար բե րա կան նե րում տպագ րել է 
ա վե լի քան 70 գի տա կան հոդ ված: 
 Նել լի  Խոս տիկ յա նը մեծ ոգ ևո րութ

յամբ է ընդգ ծում, որ վեր ջին տա
րի նե րին նոր շունչ է ստա ցել նաև 
ամ բիո նի ու սա նո ղա կան գի տա կան 
խմբա կը, որն օ րեր ա ռաջ անց կաց
ված « Գի տութ յան շա բաթ2017» գի
տա ժո ղո վին չորս գի տա կան ինք նու
րույն աշ խա տանք է ներ կա յաց րել: 
Ամ բիո նի դա սա խո սա կան կազ մի 

ու սե րին է դրված նաև մեր երկ րում 
պա թա նա տո միա կան ծա ռա յութ յան 
ի րա կա նա ցու մը։  Մաս նա գետ նե րը 
պար բե րա բար վե րա պատ րաստ
վում են  Մոսկ վա յում,  Սանկտ 
 Պե տեր բուր գում, Ավստ րիա յում, 
 Բել գիա յում,  Գեր մա նիա յում, ԱՄՆ
ում, կլի նի կա կան գոր ծու նեութ յուն 
են ծա վա լում հան րա պե տութ յան 
ա ռա ջա տար բժշկա կան կենտ րոն նե
րում: 
Նել լի Խոս տիկ յա նը ղե կա վա րում է 

նաև « Հայ ախ տա բանա նա տոմ ե րի 
և  ախ տահ յուս ված քա բան նե րի ա սո
ցիա ցիա» հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յու նը, ո րի  կո րիզն ամ բիո նի 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմ 
է։
ԵՊԲՀն ան վա նի մաս նա գե տի 

երկ րորդ ըն տա նիքն է։ Ն րա գնա
հատ մամբ՝ հա րա զատ բու հը մշտա
պես աչ քի է ըն կել իր բարձր վար
կա նի շով, լավ մաս նա գետ նե րով և  
ար ժա նի շրջա նա վարտ նե րով:  Բու հի 
խո սուն հո բել յա նին ըն դա ռաջ՝ նա  



հի շում է նաև այն ե րախ տա վոր նե րին, ո րոնք կա յաց րել 
են հա մալ սա րա նը  դժվա րին տա րի նե րին: 
Այդ ե րախ տա վոր նե րից մեկը Վար վա ռա ( Վար դու հի) 

Գաբ րիել յա նն է: ՀՍԽՀ վաս տա կա վոր բժիշ
կը Հայաստանում ախտաբանական անատոմիայի 
գիտական դպրոցի կազմակերպիչներից է,  բժշկական 
ինստիտուտի ախտաբանական անատոմիայի 
երկարամյա ամբիոնի վարիչ, ՀԽՍՀ առողջապահության 
նախարարության գլխավոր ախտաբան անատոմը: 
Ամբիոնի կայացման գործում իր մեծ ներդրում ունի 

նաև շուրջ 20 տարի (19631985թթ.) այն ղեկավարած, 
ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր 
ախտաբանանատոմ և Ախտաբանանատոմերի 
գիտական ընկերության նախագահ Արտաշես 
Բեգլարյանը, ում կիսանդրին 2012ից որդիների 
նախաձեռնությամբ կանգնեցված է ամբիոնի մուտքի 
առաջ:  
Ամբիոնի պատմության էջերում իր կարևոր 

դերակատարում ունի նաև  19862006 թթ. 
ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական 
մորֆոլոգիայի  ամբիոնի վարիչ Նորայր Վարդազարյանը:
Ավագ սերնդի շատ ախտաբանանատոմներ 

են ծանոթացել մասնագիտության 
առանձնահատկություններին, կայացել հենց այս և շատ 
այլ  անվանի մարդկանց շնորհիվ: 
Նշենք, որ ամբիոնում գործում է հանրապետության 

միակ պաթանատոմիական թանգարանը, որն ուշագրավ 
է ոչ միայն ապագա բժիշկների, այլև այցելուների համար: 
Այստեղ ֆարմալինի լուծույթով մշակել և հատուկ 
պայմաններում պահպանվում են մարմի տարբեր 
մասերի, օրգանների ցուցանմուշներ, որոնք անհրաժեշտ 
են առարկայի խորը ուսումասիրման, դասապրոցեսի, 
ինչպես նաև քննությունների ընթացքում ապագա 
բժիշկների գիտելիքները ստուգելու համար: 
Ի դեպ՝ բժիշկներ էին նաև տիկին Խոստիկյանի  

հորաքույրն ու ամուսինը: Նրանցից ժառանգություն 
ստացած բժշկական հարուստ գրադարանը նա 
տեղակայել է ամբիոնի կլինիկական բազաներից մեկում՝ 
«Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոնում:

Պաթանատոմիայի նպատակն ամենևին էլ միայն 
դիահերձումը չէ

Պաթանատոմիայի նպատակն ամենևին էլ միայն 
դիահերձումը չէ։ Հիշյալ ծառայությունը, մահվան ճշգրիտ 
պարզաբանման պատճառներից զատ, նպատակ ունի 

ուսումասիրել և ախտորոշել հիվանդությունները, շատ 
դեպքերում նշել դրանց բուժման հնարավոր մեթոդները։ 
Այսինքն՝ այս ծառայությունն ունի նաև բուժմանը 
նպաստելու և գիտական բնույթի խնդիրներ լուծելու  
նպատակներ: 
Նելլի Խոստիկյանի խոսքով ՝ պաթանատոմիական 

եզրակացությունները հաճախ մաթեմատիկական 
ճշգրտության են հասնում, պաթանատոմիան 
առհասարակ ավելի շատ ճշգրիտ գիտություն է, որը 
պահանջում է համալիր մոտեցում: 
Այս մասնագիտությունն ընտրած կլինիկական 

օրդինատորներին մասնագիտության մասին առավել 
լայն պատկերացում կազմելու համար նա խորհուրդ 
է տալիս  կարդալ Արթուր Հեյլի «Վերջնական 
ախտորոշում» վեպը, որը գեղարվեստական  ձևով 
է նկարագրում  ծեր պաթանատոմի ապրումերը մի 
երեխայի վերջնական ախտորոշումը հասկանալու բարդ 
գործընթացում:
Չնայած տասնամյակներ են անցել, բայց Նելլի 

Խոստիկյանը լավ է հիշում առաջին դիահերձումը, 
խոստովանում է, որ չնայած որոշ չափով սպառել 
է զգայունությունը կլինիցիստի պրակտիկ 
գործունեության ընթացքում, սակայն չի դադարել 
հուզվել յուրաքանչյուր բարդ դեպքի վերլուծության կամ 
ուսումասիրման  ժամանակ: Նա հաստատում է ռուս 
անվանի պաթանատոմ Ալեքսեյ Պոլունինի խոսքերը, 
որ ախտաբանական անատոմիան գիտություն է, ոչ թե 
մեռած, այլ հիվանդ վիճակում գտնվող կենդանի մարմի 
մասին: Բժիշկգիտնականն իր մասնագիտության 
մեջ ամենից շատ կարևորում է անկեղծությունն ու 
ազնվությունը, մարդկային բարձր հատկանիշները, մեծ 
սիրով պահպանում է կապը տարբեր տարիների իր 
ուսանողների և գործընկերների հետ: 
Բանիմաց մասնագետը վստահ է, որ առհասարակ ոչ 

միայն բժշկագիտության, այլև ցանկացած ոլորտում 
հաջողության հասնելու համար պետք է լինել հավակնոտ, 
դրական իմաստով  ամբիցիոզ և ձգտել հասնել նորանոր 
բարձունքների կամ, ինչպես ասում են անգլերենում, 
պետք է փորձես «ստեղծել ինքդ քեզ»:
 

ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝  

 Նելլի Խոստիկյանի անձնական արխիվից
 

Բժշկի ուղին



  Տի կին Ս րուր յան,  Դուք ա վար տել 
եք Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նը, այ նու հետև վե րա պատ
րաստ վել եք  Հա լեպ քա ղա քում, 
ո րից հե տո շուրջ 19 տա րի աշ խա տել 
եք  Սի րիա յի առող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յու նում: Աշ խա տել եք 
նաև ԱՄՆում, Ա մե րիկ յան ակ նա
բույժ նե րի ա կա դե միա յի և Ա մե րիկ
յան ակ նա բույժ նե րի խորհր դի ան
դամ եք:  Ձեր գնա հատ մամբ՝ ին չո՞վ է 
հայ կա կան ակ նա բու ժա կան ո լոր տը 
տար բեր վում սի րիա կա նից և  ա մե
րիկ յա նից: 
  Հիմ քը նույնն է՝ գի տութ յունն է: 

 Գի տութ յունն այն պի սի բաց աշ խարհ 
է, որ չես կա րող նրա նից մե կու սա
ցած լի նել:  Չի կա րե լի ա սել, որ տար
բե րութ յուն նե րը շատ են, քա նի որ 
գի տութ յու նը մի ջազ գա յին եր ևույթ է, 
մա նա վանդ ակ նա բու ժութ յու նը:  Մեր 
մաս նա գի տութ յան դեպ քում միշտ 
պետք է հետ ևես, կար դաս, կապ 
պահ պա նես աշ խար հի բո լոր կենտ
րոն նե րի հետ: Ի տար բե րութ յուն 
 Հա յաս տա նի՝  Սի րիա յում մենք մի 
փոքր հե ռու էինք ռու սա կան ակ նա
բու ժա կան դպրո ցից: Չ նա յած դրան՝ 
ես շատ գոհ եմ և հ պար տա նում եմ, 
որ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ եմ:

 Ի՞նչ խնդիր ներ և  զար գաց ման 
հե ռան կար ներ եք տես նում 
 Հա յաս տա նում ակ նա բու ժութ յան 
ո լոր տում: 
  Պետք է միշտ կա րո ղա նաս շփվել 

դրսի կենտ րոն նե րի հետ, վերց նել, 
փո խան ցել նո րութ յուն նե րը:  Շատ 
բա ներ կա րող ենք միմ յանց փո
խան ցել, այդ պի սի շփում ա ռողջ 
գոր ծըն թաց է և՛  Հա յաս տա նի, և՛ ար
տա սահ մա նի մա կար դա կով:  Պետք 
է կա րո ղա նաս բարձ րաց նել աշ խա
տան քիդ ո րա կը:
  Ինչ պի սի՞ն են  Ձեր հայ հի վանդ

նե րը:
 Այս տեղ հի վանդ ներն ա վե լի զար

գա ցած են. բո լորն ու զում են ման րա
մասն ի մա նալ ի րենց հի վան դութ յան 
մա սին:  Հա յաս տա նում շատ են սի
րում կար դալ:  Դա դրա կան եր ևույթ 
է:  Սի րիա յում լե զուն ա րա բե րենն էր, 
սո վո րա կան ժո ղո վուրդն անգ լե րե
նին այդ քան լավ չէր տի րա պե տում, 
բայց հար գան քը և վս տա հութ յու նը 
բժշկի հան դեպ շատ մեծ էր:
 Ար դեն ա վե լի քան 1 տա րի է, 

ինչ Եր ևա նում գոր ծում է «Ս րու
րեա ն» ակ նա բու ժա կան կենտ րո
նը: Կ պատ մե՞ք կենտ րո նի գոր ծու
նեութ յան մա սին:
  Մենք սկսե ցինք մեր աշ խա տանք

նե րը 2016 թվա կա նի փետր վա րի 

14ին:  Մեր կենտ րո նում կան բո լոր 
այն նորագույն սար քա վո րում ե
րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են լիար ժեք 
բու ժում ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Ու նենք և՛ ախ տո րոշ ման և՛ վի րա հա
տա կան բա ժիններ: Ի րա կա նաց նում 
ենք կա տա րակ տի, գլաու կո մա յի, 
ցան ցա թա ղան թի վի րա հա տութ յուն
ներ, լա զե րա յին վի րա հա տութ յուն
ներ, կա րո ղա նում ենք լու ծել դիա բե
տի հետ կապ ված խնդիր նե րը:
Ես բա վա կա նին եր կար տա րի նե րի 

փորձ ու նեմ ակ նա բու ժութ յան ո լոր
տում:  Միայն  Սի րիա յի պե տա կան 
հի վան դա նո ցում մինչև 2010 թվա
կա նը 10 հա զար անվ ճար վի րա հա
տութ յուն եմ կատա րել, և  սա միայն 
կա տա րակ տի վի րա հա տութ յուն
ներն են:  Բա ցի դրա նից, ես ի րա կա
նաց րել եմ նաև ցան ցա թա ղան թի, 
շլութ յան, գլյու կո մա յի, լա զե րա յին 
վի րա հա տութ յուն ներ: 
 Ինչ պե՞ս ստաց վեց ակ նա բույ ժի 

մաս նա գի տութ յան՝  Ձեր ընտ րութ
յու նը:
 Ակ նա բույ ժի մաս նա գի տութ

յունն ընտ րե ցի բախ տի շնոր հիվ: 
 Հա լե պում դիպ լո միս վա վե րա ցու մից 
հե տո ար դեն պետք էր անց նել երկ
րորդ փու լը՝ ընտ րել մաս նա գի տութ
յուն:  Սի րիա յում ա վան դա բար ա ռա

ԵՊԲՀ շրջանավարտներ

« Մա հը շատ մոտ էր ին ձ».Ժանին Սրուրյան

ՍԻ ՐԻԱ ՀԱՅ ԱԿ ՆԱ ԲՈՒՅ ԺԻ ՀԱ ՄԱՐ   

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԸ ԴՐԱԽՏ Է

Ճա նա չում մի ջազ գա յին աս պա րե զում և շուրջ 20ամ յա աշ խա տան
քա յին փորձ ակ նա բու ժութ յան ո լոր տում. հա մեստ և  պարզ սի րիա հայ 
բժիշկ  Ժա նին Ս րուր յան... Ակ նա բույ ժը ծնվել է  Սի րիա յի  Հա լեպ քա ղա
քում: Սկզբ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է այն տեղ, ո րից հե տո ա վար
տել է Ե րև ա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա
մալ սա րա նը, վե րա պատ րաստ վել  Հա լե պում,  Դա մաս կո սում։
19 տա րի աշ խա տել է  Սի րիա յի առող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ

յու նում։
 Ժա նին Ս րուր յա նը հան դի սա նում է Ա մե րիկ յան ակ նա բույժ նե րի ա կա

դե միա յի (Americal Academy of Ophthalmologists) և Ա մե րիկ յան ակ նա
բույժ նե րի խորհր դի ան դամ։
 Նա աշ խա տել է նաև ԱՄՆում, մաս նակ ցել բազ մա թիվ ակ նա բու ժա

կան հա մա գու մար նե րի, 34 տա րի աշ խա տել է մի ջազ գա յին հայտ նի 
Flying Eye Hospital (Orbis) կազ մա կեր պութ յան հետ։ Ակ նա բույ ժը Հնդ
կաս տա նում մաս նա գի տա ցել է աչ քի ցան ցա թա ղան թի վի րա բու ժութ
յան գծով (VitroRetinal surgery)։  Հա լե պում պա տե րազ մա կան վի ճա կից 
ել նե լով՝  Ժա նի նը բնա կութ յան է տե ղա փոխ վել Ե րև ան, որ տեղ հիմ ել 
է «Ս րու րեա ն» ակ նա բու ժա կան կենտ րո նը։



վե լութ յուն տա լիս էին հենց երկ րի 
բու հերն ա վար տած ու սա նող նե րին: 
Ես նշել էի ե րեք մաս նա գի տութ յուն՝ 
ման կա բու ժութ յուն, գի նե կո լո գիա, և  
եր րորդն ակ նա բու ժութ յունն էր: Այն
պես ստաց վեց, որ ընտ րե ցի ակ նա
բու ժութ յու նը, և  շատ ու րախ եմ դրա 
հա մար: Ե րե խա նե րի հար ցում շատ 
թույլ եմ. ե թե լա ց լինեն, ես էլ, կա
րող է, արտասվեմ (ծի ծա ղում է), իսկ 
գի նե կո լո գիա յի դեպ քում դու անձ
նա կան կյանք չու նես. հեր թա պա
հութ յուն նե րը շատ ծանր են: Եր ևի 
Աստ ված, ինձ սի րե լով, նպաս տեց 
իմ՝ ակ նա բու ժութ յան ընտ րութ յա նը:
   Կա՞ ինչոր սկզբունք կամ չա փա

նիշ, ո րով  Դուք ա ռաջ նորդ վում եք 
 Ձեր հի վանդ նե րին բու ժե լիս:
 Ա ռա ջին հեր թին մարդ կա յին 

վե րա բեր մունք եմ ցու ցա բե րում: 
 Շատ կար ևոր է վե րա բեր մուն
քը:  Հի վան դութ յան բուժ ման 50%ը 
կապ ված է հո գե կան վի ճա կի հետ: 
Ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ և  
ա մե նա պարզ ձևով բա ցատ րում եմ 
հի վան դին իր վի ճա կը:  Հե տա գա 
ո րո շում ար դեն ին քը՝ հի վանդն է 
կա յաց նում:
  Ինչ պե՞ս  Ձեր ըն տա նի քը հայտն

վեց  Սի րիա յում:  Պատ մեք մի փոքր 
այդ մա սին: 
 Իմ ըն տա նի քի պատ մութ յու նը 

կապ ված է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ
յան հետ:  Մորս կող մը գաղ թել է 
Այն թա պից, հորս կող մը՝  Մա րա շից: 
 Պա պիկս ո րո շեց մալ  Հա լե պում, 
քա նի որ  Սի րիա յի ժո ղո վուր դը շատ 
բա րի է, ի րենց ամ բողջ պատ մութ
յան ըն թաց քում նրանք մշտա պես 
ըն դու նել են փախս տա կան նե րին: 

Ափ սոս, որ հի մա ի րենք 
դար ձան փախս տա
կան:  Սի րիա յում մեր 
ի րա վունք նե րը շատ 
լավ պաշ պան ված էին: 
 Հայ կա կան դպրոց նե
րում սո վո րում էինք, 
ե կե ղե ցի ներ, ա կումբ
ներ ու նեինք:  Մեզ 
հար գում էին՝ հաշ վի 
առ նե լով նաև մեր դա
ժան պատ մութ յու նը, 
իսկ մենք էլ նույն կերպ 
նրանց պա տաս խա նում 
էինք: 
 Պա տե րազ մի ըն թաց

քում ես բա նա կում ծա
ռա յում էի:  Մա հը շատ 
մոտ էր ինձ: 7 ան գամ 
հրթիռն ըն կել է իմ գրա
սեն յա կի մոտ, 3 ան գամ այն հի վան
դա նո ցի մոտ, որ տեղ աշ խա տում 
եմ, 3 ան գամ էլ՝ տանս մոտ:  Մեր 
ըն տա նիքն ա մեն ինչ կորց րեց պա
տե րազ մի հետ ևան քով: Ս տիպ ված 
ե ղա դուրս գալ  Հա լե պից, որ պես զի 
ըն տա նիքս պա հեմ: 
 Հի մա ար դեն  Հա լե պում խա ղաղ 

է, իմ՝  Հա յաս տան գա լուց 6 ա միս 
հե տո քա ղաքն ա զա տագր վեց: 
 Դեկ տեմ բե րին կմեկ նեմ  Սի րիա, 
բայց ան պայ ման վե րա դառ նա
լու եմ  Հա յաս տան: Ես այս տեղ էլ  
ու նեմ պար տա կա նությ ւոն ներ, բժշ
կի համար ամենագլխավորը միայն 
նյու թա կա նը չէ, ես հո գե պես կապ
ված եմ իմ հի վանդ նե րի հետ, չեմ 
կա րող թող նել նրանց ու գնալ:

 

Չ նա յած նրան, որ  Ժա նի նը 
կա րող էր ԱՄՆ կամ Եվ րո
պա մեկ նել, նա նա խընտ րեց 
 Հա յաս տա նը, ո րով հետև «այս
տեղ ա մեն ինչ հա րա զատ է»: 
«Ես սի րում եմ ան գամ այն վատ 
տա րի նե րը (90ա կան թվա
կան ներ), ո րոնք անց կաց րել եմ  
ու սա նո ղութ յան շրջա նում, երբ 
սո վո րում էի ԵՊԲՀում, պատ կե
րաց րեք՝ հի մա ինչ քան կսի րեմ 
Եր ևա նը:  Հի մա ես ինձ զգում եմ 
դրախ տու մ»,  ա սում է ակ նա
բույ ժը:

 Հե ղի նակ՝ 
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

 Լու սան կար նե րը՝ 
ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

ԵՊԲՀ շրջանավարտներ



Քեզ համար, առաջին կուրսեցի

 ՃԱ ՆԱ ՉԵՆՔ ՄԵՐ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ  

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻՆ

Ն րանց նման վե լու հա մար պատ րաստ վիր այ սօր վա նից

 Սի րե լի ու սա նող ներ և, հատ կա պես, ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, Եր ևա նի պե տա
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու նե րի մա սին 
նյու թե րը մեր թեր թում տե ղադ րելն ա մեն ևին պա տա հա կան չէ:  Մեր նպա
տակն է, որ դուք օ րի նակ վերց նեք նրան ցից, քա նի որ մեր երկ րի ա պա գան 
կրթված ու գի տա կից մաս նա գետ նե րի, ի րենց գոր ծին լա վա գույնս  տի րա
պե տող ան ձանց ձեռ քե րում է: Իսկ դրա հա մար նախ պետք է ուս ման տա
րի նե րը նպա տա կա յին օգ տա գոր ծել: Ն րանց ճա նա չե լով և ն րան ցից օ րի նակ 
վերց նե լով՝ վստահ ենք, որ մեր հա ջորդ թո ղար կում ե րում կներ կա յաց նենք 
նաև ձեզ: Իսկ մեր հար ցե րին տված նրանց պա տաս խան նե րը ներ կա յաց
նում ենք ձեր ու շադ րութ յա նը:

. Ին չո՞վ եք զբաղ վում ա զատ ժա մա նակ:

. Բ ժիշկստեղ ծա գոր ծող նե րը շատ են, դուք նրանց թվին չե՞ք պատ կա նում:

. Ի՞նչ է ըն կե րա սի րութ յու նը ձեզ հա մար:

. Ի՞նչ կմաղ թեիք ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին:

Ծն վել եմ Եր ևա նում, սո վո րել եմ  Հա կոբ Օ շա կա նի ան վան 
թիվ 172 դպրո ցում, այ նու հետև տե ղա փոխ վել  Համ բար ձում 

 Գալստ յա նի ան վան թիվ 83 դպրոց, որ տեղ ստա ցել եմ ար դեն իմ 
մաս նա գի տութ յա նը անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի մեծ պա շար: 2013 
թվա կա նին ըն դուն վել եմ Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա
կան հա մալ սա րա նի ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ: Ար դեն 
5րդ  տա րին է, որ անվ ճար սո վո րում եմ այս ֆա կուլ տե տում՝ նույն 
սի րով ու ե ռան դով: Ա մե նա մեծ ե րա զանք նե րիցս մե կը ե ղել է Մ. 
 Հե րա ցու ան վան կրթա թո շա կին ար ժա նա նա լը, որն այս տա րի 
ի րա կա նա ցավ:

Ու նեմ այլ հե տաքրք րութ յուն ներ ևս, ո րոն ցից ա մե նա սի րե լին 
ճա նա պար հոր դելն է: Ե ղել եմ բազ մա թիվ երկր նե րում, ու

սում ա սի րել տար բեր ազ գե րի մշա կույ թը, ընդ լայ նել իմ աշ խար
հա յաց քը:  Սի րում եմ պա րը, հա ճա խել եմ պա րի մոտ 7 տա րի, իսկ 
հի մա զբաղ վում եմ սպոր տով՝ լո ղով և  գե ղա սահ քով: 
Այժմ շա րու նա կում եմ կրթութ յունս և  ա նում ա մեն ինչ՝ հայ ազ գին 

ար ժա նի բժիշկ դառ նա լու հա մար: Ա զատ ժա մա նակս փոր ձում եմ 
արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծել՝ ա վե լաց նե լու իմ մաս նա գի տա կան և  
ոչ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը տար բեր աղբ յուր նե րից: 

Ինձ հա մար կար ևոր է նաև ըն կե րութ յու նը, քա նի որ հենց ըն
կեր նե րիս հետ եմ կի սում իմ կյան քի հա ճե լի և  ու րախ օ րե րը 

և  փոր ձում հաղ թա հա րել տար բեր դժվա րութ յուն ներ նրանց օգ
նութ յամբ: 

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին մաղ թում եմ, որ պես զի նրանք շատ 
լուրջ և  պա տաս խա նա տու վե րա բեր վեն ի րենց մաս նա գի

տութ յա նը, հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում փոր ձեն ստա նալ 
ա ռա վե լա գույն չա փով գի տե լիք ներ, ո րոնք հե տա գա յում շատ կօգ
նեն լավ ու գրա գետ բժիշկ լի նե լուն:

 Լաու րա  Հայ րա պետ յան
(Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 

 կրթա թո շա կա ռու)



Ծն վել եմ Եր ևա նում, սո վո րել եմ Եր ևա նի թիվ 51 միջ նա կարգ դպրո ցում: 
 Նույն տա րի նե րին ա վար տել եմ նաև  Սա րաջ յա նի ան վան ե րաժշ տա

կան դպրո ցի ջու թա կի և  դաշ նա մու րի բա ժին նե րը: Ն վա գում եմ նաև կի
թառ:  Ցան կութ յուն ու նեմ դառ նալ ա նես թե զիո լոգին տեն սիվ թե րապևտ:

Ա զատ ժա մա նակ գտնելու դեպ քում աշ խա տում եմ իմ ո լոր տից շատ չհե
ռա նալ, կար դում եմ բժշկա կան հոդ ված ներ, թեր թում Radiopaediaի 

նյու թե րը, դի տում մաս նա գի տա կան տե սան յու թեր: Դ րանց հետ մեկ տեղ 
նվա գում եմ, ստեղ ծա գոր ծում, ֆիլ մեր դի տում և  պար զա պես քնում: Ախ, այդ 
այն քա՜ն ան բա վա րար ա զատ ժա մա նա կը…

Գրում եմ եր գեր մե թալ ո ճում, ու նեմ բազ մա թիվ ին դուստ րիալ գոր ծեր: 
 Նախ կի նում նվա գել եմ ռոք խմբե րում, սա կայն բժշկա կա նի հետ հա

մա տե ղելն ա մե նա հա ջող գա ղա փա րը չէր…

Ես ըն կե րա սի րութ յուն եմ հա մա րում 24/7 նվիր վա ծութ յու նը` ի հար կե, 
տրա մա բա նութ յան սահ ման նե րում, և, ի հար կե, փո խա դարձ ձևով:

Կրտ սեր կո լե գա նե րիս կմաղ թեմ համ բե րութ յուն ու ե ռանդ:  Հոր դո րում 
եմ կար դալ միայն ու միայն անգ լա լե զու մաս նա գի տա կան գրա կա նութ

յուն, ամ սագ րեր ու հոդ ված ներ և վս տա հեց նում, որ դա հա մալ սա րա նա կան 
կրթութ յան հետ հա մա տե ղե լը միան շա նակ հնա րա վոր է:  Հա մոզ վել եմ սե
փա կան փոր ձով:
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Ծն վել եմ  Գե ղար քու նի քի 
մար զի  Մար տու նու շրջա նի 

 Ներ քին  Գե տա շեն գյու ղում: 2012
ին, ա վար տե լով դպրո ցը գե րա
զան ցութ յան ոս կե մե դա լով, ըն
դուն վել եմ Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա
մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկութ
յան ֆա կուլ տետ: Այժմ սո վո րում 
եմ ա վար տա կան՝ 6րդ  կուր սում: 
Ու զում եմ հայտ նել իմ խո րին շնոր
հա կա լութ յու նը մեր բու հի պրո ֆե
սո րա դա սա խո սա կան կազ մին՝ 
մարդ կանց, ով քեր ինձ սո վո րեց
րել են սի րել բժշկութ յու նը, տվել 
են խոր գի տե լիք ներ, կիս վել ի րենց 
տա րի նե րի մաս նա գի տա կան փոր
ձով:
Իմ կար ծի քով լի նել եր ջա նիկ կին՝ 

նշա նա կում է հաս նել մաս նա գի
տա կան բար ձունք նե րի, սիր ված ու 
գնա հատ ված լի նել ըն տա նի քում, 
և  այս եր կու բա ղադ րիչ նե րից որ
ևէ մե կի պա կա սը կբե րի թե րար
ժե քութ յան զգա ցո ղութ յան ու ներ
քին ներ դաշ նա կութ յան կորս տի: 
 Կար ծում եմ՝ խե լա ցի և  ու ժեղ կի նը 
կա րող է հա մա տե ղել ըն տա նիքն ու 
հա ջող կա րիե րան:

Ա զատ ժա մա նակս կազ մա
կեր պե լու լա վա գույն տար

բե րակն ինձ հա մար այն կի սելն է 
ըն կեր նե րիս հետ, ո րի ըն թաց քում 
կու տակ ված դրա կան լից քե րը օգ
տա գոր ծում եմ դա սե րով հա գե ցած 
շա բաթ վա ըն թաց քում:  Սի րում եմ 
կար դալ հայ և  ար տա սահ ման յան 
դա սա կան նե րին, ինչ պես նաև՝ խո
րաց նել գի տե լիք ներս իմ ա պա գա 

մաս նա գի տութ յան՝ գի նե կո լո
գիա յի և  վե րար տադ րո ղա կան 
բժշկութ յան ո լոր տում:

 Թեև բժիշկ ստեղ ծա գոր
ծող նե րը շատ են, սա

կայն, ցա վոք, ես չեմ պատ կա
նում բժիշկ նե րի այդ խմբին: Այդ 
հար ցում կյան քը իմ հան դեպ 
ա ռանձ նա պես շռայլ չի գտնվել:

Ա սում են, ե թե բախտն 
ա ռանձ նա պես բա րե հաճ 

է մար դու նկատ մամբ և  ու զում 
է շնոր հել նրան աշ խար հում մե
ծա գույն եր ջան կութ յու նը, նրան 
հա վա տա րիմ ըն կեր ներ է տա
լիս: Ինձ հա մար ըն կեր ներն այն 
մար դիկ են, ում հետ կա րող եմ 
լիար ժեք ու ա ռանց մտա ծե լու 
կի սել ա մեն ինչ՝ ու րա խութ յուն 
և տխ րութ յուն, վե րելք ներ և 
 վայ րէջք ներ: Ըն կե րա սի րութ
յու նը նվի րում է, երբ ըն կե րոջդ 
խնդիր նե րը դառ նում են քո նը, և  
ար ժա նա պատ վութ յու նը սե փա
կան ար ժա նա պատ վութ յանդ 
հա վա սար: Ինչ պես ա սել է Է մի լի 
Բ րոն տեն՝ շնոր հա կալ ե ղեք ճա կա
տագ րից այն ըն կեր նե րի հա մար, 
ով քեր ձեր կող քին են և  ոչ թե ե րա
զեք նոր ըն կեր նե րի մա սին: Ինձ 
իս կա պես բախտ է վի ճակ վել ե րա
զե լու փո խա րեն շնոր հա կալ լի նել:

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին կա
սեմ, որ նրան ցից շա տե

րը, ինչ պես որ ժա մա նա կին ես, 
ա ռանց խոր գի տակց ման են ընտ
րել բժշկութ յան ու ղին, սա կայն, 
անց նե լով Alma materի դռնե րից 
ներս, պետք է քաջ գի տակ ցել, որ 

 Հի պոկ րա տի գլխար կը ա մե նա
ծանրն է, և  որ նրանց ձեռ քե րում 
է լի նե լու տիե զեր քի բարձ րա
գույն ար ժե քը՝ մարդ կա յին կյան
քը:  Մաղ թում եմ, որ նրանք կա րո
ղա նան պատ վով հաղ թա հա րել 
սպաս վող եր կար ու կար ևո րա գույն 
ճա նա պար հը, ու թող որ այն դառ
նա հա գե ցած հի շար ժան ու լա վա
գույն պա հե րով:

Ար մի նե Ա լեք սան յան 
(Գ րի գոր Ա րեշ յա նի ան վան  

կրթա թո շա կա ռու)

 Բագ րատ  Հա կոբ յան 
(Բար դու ղի մեոս  Ֆա նարջ յա նի 

 ան վան կրթա թո շա կա ռու)
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Ծն վել եմ Եր ևա նում, 2012ին գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել եմ  Րաֆ ֆու 
ան վան թիվ 36 դպրո ցը և  անվ ճար հի մունք նե րով ըն դուն վել Մ խի

թար  Հե րա ցու ան վան բժշկա կան հա մալ սա րան: 2013ից զբաղ վում եմ կա
մա վո րա կան աշ խա տանք նե րով և  հան դի սա նում եմ  Հայ ու սա նո ղա կան 
ջո կատ նե րի (ՀՈւՋ) ան դամ: « Հե րա ցի iLab» նո րա րա րա կան ու սա նո ղա
կան կա ռույ ցի հիմ ա դիր ան դամ եմ:

Բ ժիշկու սա նո ղի ա ռօր յա յում ա զատ ժա մա նա կը հա րա բե րա կան 
հաս կա ցութ յուն է. այն միշտ էլ չի բա վա կա նաց նում մաս նա գի տա

կան գի տե լիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի ձեռք բեր ման հա մար: Այ սու հան
դերձ՝ ժա մա նակ եմ հատ կաց նում գի տա հան րա մատ չե լի հոդ ված նե րին և 
 տե սան յու թե րին, դի տում եմ գե ղար վես տա կան և  վա վե րագ րա կան ֆիլ մեր, 
հետ ևում աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րին, կա տա րե լա
գոր ծում լե զու նե րի ի մա ցութ յունս:  Սի րում եմ ակ տիվ հան գիստ, զբաղ վում 
եմ սպոր տով:  Հանգստ յան օ րերս գե րա զան ցա պես անց կաց նում եմ ըն կե
րա կան մի ջա վայ րում: Ըն կե րա սի րութ յու նը սրտա բա ցութ յունն ու վստա
հութ յունն է քեզ շրջա պա տող մարդ կանց նկատ մամբ, ան շա հախն դիր 
օգ նութ յան պատ րաս տա կա մութ յու նը, ին չը բա րեն պաստ հող է ստեղ ծում 
ըն կե րութ յան հա մար:

Ինձ ստեղ ծա գոր ծող չեմ հա մա րում, սա կայն սի րում եմ ե րաժշ տութ յուն 
և  կի թառ եմ նվա գում: Ու նեմ հոբ բի՝ սի րում եմ պատ րաս տել փայ տե 

ի րեր:

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին մաղ թում եմ ու ժեղ մո տի վա ցիա ուս ման և  
ինք նա զար գաց ման հար ցում, աշ խա տա սի րութ յուն և  համ բե րութ յուն: 

 Կար ևոր է, որ իս կա պես սի րեն ի րենց ընտ րած մաս նա գի տութ յու նը և 
 կա րո ղա նան ներդ նել ձեռք բեր ված գի տե լիք ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը` 
լավ բժիշկ դառ նա լու հա մար:

 Ծն վել եմ  Կո տայ քի մար զի 
Հ րազ դան քա ղա քում: 2003

ին ըն դուն վել եմ Հ րազ դան քա ղա
քի Խ.Ա բով յա նի ան վան թիվ 1 միջ
նա կարգ դպրո ցը և  ա վար տել այն 
2014ին՝ ոս կե մե դա լով: 2014ից 
սո վո րում եմ ԵՊԲՀի դե ղա գի տա
կան ֆա կուլ տե տում:
Իմ կար ծի քով՝ կնոջ կյան քում 

պետք է ա ռաջ նա յին լի նի ըն տա
նի քը՝ մա նա վանդ հայ կնոջ:  Բայց 
ես կար ծում եմ, որ կա րե լի է գտնել 
ոս կե մի ջի նը, որ պես զի կի նը չլի նի 
լոկ տնա յին տնտե սու հի:  Չէ՞ որ կի
նը ևս  մարդ է, ով պետք է ու նե նա 
իր տեղն ու դե րը հա սա րա կութ յան 
մեջ:  Կինն ա վե լի օգ տա կար է ըն
տա նի քում և  իր ե րե խա նե րին, երբ 
աշ խա տում է, քա նի որ այս պա րա
գա յում կկա րո ղա նա իր ե րե խա
նե րին ճիշտ ուղ ղոր դել, դաս տիա
րա կել և  միա ժա մա նակ օգ նել նաև 
ա մուս նուն: Ես կար ծում եմ, որ այս 
հար ցում իր ու րույն դերն ու նի նաև 
սի րող, գնա հա տող և  ա ջակ ցող 
ա մու սի նը:

Ա զատ ժա մա նակ (ե թե, ի հար
կե, ու նե նում եմ) նկա րում 

եմ:Այն օգ նում է ինձ կտրվել ա ռօր
յա յից, ա զատ լի նել իմ մտքե րում, 
սնել հո գիս ար վես տով և  ո րոշ 

ժա մա նա կով տե ղա փոխ վել այլ 
ի րա կա նութ յուն: Եր բեմ գրում եմ. 
ա զատ եմ իմ թե մա նե րի մեջ՝ սեր, 
կյանք,  Մայր...

« Նա, ով ըն կե րութ յու նը 
հան գեց նում է օ գու տի, իմ 

կար ծի քով, խլում է ըն կե րութ յու նից 
ա մե նա թան կար ժե քը, ին չը կա նրա 
մե ջ» ( Ցի ցե րոն):  Լա վա գույն ըն կե
րը նա է, ով հաս կա նում է, որ քեզ 
հետ ինչոր բան այն չէ...ան գամ, 
ե թե ժպիտդ մինչև ա կանջ ներդ է 
հաս նում:  Փա՛ռք Աստ ծո, ես ու նեմ 
այդ պի սի ըն կեր:

 Սի րե լի ա ռա ջին կուր սե ցի ներ, 
այն պես է ստաց վել, որ մեր 

կյան քի ո րո շա կի փու լում՝ սկզբում 
ու սու ցիչ նե րը, իսկ հի մա դա սա
խոս նե րը, պետք է գնա հա տեն 
մեզ:  Շատ ու սա նող նե րի հա մար 
այդ գնա հա տա կա նը կա րող է լի
նել ո րո շիչ:  Բայց միշտ չէ, որ քո 
աշ խա տան քի արդ յուն քում ստա
ցած գնա հա տա կա նը ամ բող ջո
վին ար տա ցո լում է կա տար ված 
աշ խա տան քը:  Լի նում են պա հեր, 
երբ հիաս թափ վում ենք, բայց մեր 
ու ժը հենց այդ պա հին չհանձն վե լու 
մեջ է:  Մի՛ նա յեք այն ճա նա պար
հին, ո րը պետք է անց նեք, նա յե՛ք 
նպա տա կին, բայց միշտ հի շե՛ք, որ 

նպա տակն էլ մե ռած կետ է ա ռանց 
հա մա ռութ յան և ն պա տա կաս լա
ցութ յան: Արդ յու նա վետ նպա տա կը 
մար տահ րա վեր է, որն արթ նաց
նում է ձեր ու նա կութ յուն նե րը:

Մա րիամ Գ րի գոր յան 
( Հա կոբ  Հով հան նիս յա նի ան վան 

կրթա թո շա կա ռու)

Ար թուր Ա լեք սան յան
( Ռու բեն  Յոլ յա նի ան վան  

կրթա թո շա կա ռու)



Ծն վել եմ Եր ևա նում, սո վո րել եմ Եր ևա նի թիվ 187 դպրո ցում, որն ա վար տել եմ 
գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ: 2012ից սո վո րում եմ Մ.  Հե րա ցու ան վան պե

տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում, ա պա գա սրտա բան եմ:

Ա զատ ժա մա նակ լսում եմ ե րաժշ տութ յուն, ֆիլ մեր եմ դի տում, զբաղ վում եմ ըն
թեր ցա նութ յամբ:  Սի րում եմ զբաղ վել նաև հա գուս տի մո դե լա վոր մամբ և  ա պա

գա յում կցան կա նա յի ստեղ ծա գոր ծել այդ ո լոր տում:

Ինձ հա մար ըն կե րա սի րութ յու նը ա ռա ջին հեր թին վե րա բեր մունքն ու ա ջակ ցութ
յունն է դժվար պա հե րին:

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին կմաղ թեմ ջա նա սի րա բար աշ խա տել և  ու սում ա ռութ յան 
ըն թաց քում ձեռք բե րել հնա րա վո րինս շատ գի տե լիք ներ, քա նի որ բժշկութ յունն 

անհ նար է պատ կե րաց նել ա ռանց հիմ ա վոր գի տե լիք նե րի:

Ծն վել եմ Ս յու նի քի մար զի  Գո րիս քա ղա քում, սո վո րել եմ տե ղի թիվ 6 միջ նա
կարգ դպրո ցում, այ նու հետև՝ թիվ 4 ա վագ դպրո ցում: 2012ին ըն դուն վել եմ 

ԵՊԲՀ և  սո վո րում եմ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 5րդ  կուր սում:

Ա զատ ժա մա նակ սո վո րա բար գրքեր եմ կար դում և  ֆուտ բոլ դի տում:

Ինչ խոսք՝ բժիշկստեղ ծա գոր ծող նե րի մեջ կան այն պի սի դեմ քեր, ինչ պի սիք 
են  Մի խա յիլ  Բուլ գա կո վը, Ան տոն  Չե խո վը, Օ լի վեր  Սաք սը և  այ լոք, սա կայն 

ես ցայ սօր իմ մեջ այդ պի սի տա ղանդ չեմ նկա տել և, եր ևի թե, նրանց թվին երբ ևէ 
չեմ պատ կա նի:

Ան կեղծ ա սած՝ երբ ևէ չեմ մտա ծել, թե ինչ է ըն կե րութ յունն ինձ հա մար, յու
րա քանչ յուրս նվիր վում ենք մեր ըն կե րո ջը, ա մեն մեկս ու նենք ըն կե րութ յան 

մեր ի դեա լը և  փոր ձում ենք հենց այդ ի դեա լով կա ռու ցել մեր հա րա բե րութ յուն
նե րը:

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին, ո րոնց մեջ է նաև քույրս, մաղ թում եմ համ բե րութ
յուն, չհանձն վե լու կամք, քան զի ուս ման եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում շատ 

կլի նեն հիաս թա փութ յուն ներն ու ա մեն ինչ թող նե լու ցան կութ յու նը:

 Սո նա  Գալստ յան
 (Վա հան Արծ րու նու ան վան կրթա թո շա կա ռու)

Ծն վել եմ  Սի սիա նում, սո վո րել եմ տե ղի 5րդ  միջ նա կարգ դպրո ցում: 2013
ին ըն դուն վել եմ ԵՊԲՀ՝ անվ ճար հի մունք նե րով: Դպ րո ցա կան տա րի

նե րին հա ճա խել եմ նաև ե րաժշ տա կան դպրոց՝ դաշ նա մու րի, մաս նակ ցել եմ 
օ լիմ պիա դա նե րի և ս տա ցել մար զա յին մրցա նա կա յին տե ղեր, մեկ ան գամ 
քի միա յի օ լիմ պիա դա յից ան ցել եմ հան րա պե տա կան փուլ: Այժմ ԵՊԲՀում 
սո վո րում եմ 5րդ  կուր սում, տար կետ ման մեջ եմ:  Պետք է ա վար տեմ կլի նի
կա կան օր դի նա տու րան և  անց նեմ ծա ռա յութ յան՝ որ պես ստո մա տո լոգ:

Ա զատ ժա մա նակ ֆիլ մեր եմ դի տում և  գործ նա կան գի տե լիք ներս եմ զար
գաց նում ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տում: Ս տեղ ծա գոր ծա կան կյան քում 

ինձ դեռևս չեմ փոր ձել, սա կայն, կար ծում եմ դա էլ կա նեմ, քա նի որ հայրս 
պատ կա նում է ստեղ ծա գոր ծող նե րի շար քին: 

Ինձ հա մար ա մե նա կար ևոր ար ժեք նե րից մե կը ըն կե րութ յունն է: 
 Յու րա քանչ յուրս պետք է գի տակ ցենք, որ միայ նակ մար դը այս կյան

քում ոչ մի բա նի պի տա նի չէ: 

Ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին մաղ թում եմ համ բե րա տա րութ յուն և  շատ մեծ 
աշ խա տա սի րութ յուն: Ի րա կա նում մեզ մոտ սո վո րե լը շատ ա վե լի դժվար 

է, քան մյուս բու հե րում:  Բո լոր ու սա նող նե րին ցան կա նում եմ, որ անց նեն այս 
թե կուզ և դժ վար, բայց հաղ թա հա րե լի ճա նա պար հը:

 Գե ղամ  Թուն յան
 (Լ ևոն Օր բե լու ան վան  կրթա թո շա կա ռու)

 Սո նա  Խա չատր յան 
(Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի ան վան կրթա թո շա կա ռու)

Ճանաչենք մեր լավագույն ուսանողներին

Ներկայացրեց ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ





International

The delegation headed by Sangwan Yogeshwar , the 
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of In
dia in the Republic of  Armenia was hosted at YSMU.

YSMU Rector Armen Muradyan welcomed the 
guests and underlined that issues of more than 900 
Indian students currently studying at the Medical Uni
versity, are in the center of daily attention of the Uni
versity. For the past three decades, YSMU has been 
preparing physicians for India, which today work not 
only in India but also in the world's prestigious medical 
organizations.

According to the Rector, YSMU's main goal is to pre
pare students who are competitive on the international 
arena. Taking into account the above, efforts are being 
made to toughen the system of medical education.

Armen Muradyan touched upon the details and pre
sented to the ambassador the steps the university had 
with other responsible bodies in connection with In
dian students who were to be expelled this semester. 
Particularly, it has been acquired that the students 
who have been dismissed for this term and are to be 
reaccepted  since January 2018, will be able to stay in 
Armenia for an additional 120 days.

They have the opportunity to undertake volunteer 
work at the university hospital complexes as well as 
free courses organized by  YSMU from which they had 
difficulties during their study.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 

India to the Republic of Armenia  Sangwan Yogeshwar 
expressed gratitude to the leadership of the Universi
ty for the important work done and expressed readi
ness to continue to work with joint efforts to solve  any 
problems with Indian students.

The active participation of the YSMU Indian Student 
Union in the creation of  YSMU Alumni Club was also 
discussed.

Then the delegation headed by the ambassador met 
with Indian students of different years of YSMU,dis
cussed with them the educational process, as well as 
many other issues. Then the ambassador accompanied 
by the Rector visited "Erebuni" medical center, where 
an Indian student, sufferred from an accident, was re
ceiving treatment for several weeks.

A NUMBER OF ISSUES RELATED TO THE  
INDIAN STUDENTS' EDUCATIONAL PROCESS 
WERE DISCUSSED WITH THE AMBASSADOR

Science

 With the efforts of the Young Researchers Associa
tion, October 28, a visit to FMD & KL was organized by 
a contractual research organization (CRO). Under the 
leadership of YSMU ViceRector for Scientific Affairs 
Konstantin Yenkoyan, about 40 young researchers and 
scholars interested in scientific career had an oppor
tunity to get acquainted with the fields, functions and 
structure of the company. The Clinical Trials sector, 
being not so well developed in Armenia, is particularly 
interesting for young researchers as it creates a wide 
range of development opportunities for young people, 
enabling them to acquire new skills and to improve the 
quality of clinical research.

A VISIT TO FMD & KL COMPANY



Education

From November 1, 2017, wellknown pediatrician Shant 
Shekherdimyan, professor  of University of California, los an
geles (UCLA), will also be a visiting professor at the Depart
ment of Surgery and Public Health of Yerevan State Medical 
University. 

Professor  Shekherdimyan received medical education at 
Drexel University, Philadelphia, and a master's degree at the 
University of California at Los Angeles (UCLA). He then was 
a resident of general surgery at the University of California, 
Los Angeles. He received a specific degree in pediatric surgery 
at the Sick Children's Research Institute in Toronto, Canada. 
Professor Shekherdimyan has participated in numerous inter
national conferences as well as authored a number of scientific 
works in the field of public health and surgery, published in 
the world's leading scientific journals. Professor Sheherdimyan 
is also the official representative of YSMU in California, and his 
activities are focused on the development of health and medi
cal education in Armenia.

From November 1, 2017 Professor of the Depart
ment of Neurology at the University of Boston and 
head of the Cerebral Palsy Center, Vigen Babikyan, 
will be a professor at the Department of Neurology 
at YSMU. Vigen Babikyan received  medical edu
cation at the American University of Beirut and at 
the University of Pittsburgh, USA, and then trans
ferred to the Neurology Residency at Chicago Uni
versity and specialized in the field of paralysis at 
Massachusetts Hospital.  In 1986 he started working 
at the University of Boston Neurology Department, 
where he iscurrently  a professor, head of the ce
rebral palsy and vascular neuropathology special
ization. Professor Babikyan is wellknown for his 
research in the field of paralysis and his numerous 
scientific publications in worldfamous magazines.

PROMINENT SPECIALISTS FROM  
DIFFERENT PARTS OF THE WORLD ARE  
ALREADY AMONG YSMU PROFESSORS

SHANT SHEKHERDIMYAN 

VIGEN BABIKYAN



Education

YSMU Rector Armen Mouradi
an welcomed the representatives 
of Heratsi iLAB student’s initiative. 
They presented the outline of the 
multifunctional framework they 
undertook. The leader of the en
terprise, YSMU General Medicine 
faculty’s six year student, Lida Me
likian remarked that one of aims of 
the initiative  is to create an inter
national mentor system, that will 
give students and young profession
als the chance to cooperate with 
successful mentors from different 
professional spheres, fulfill collabo
rative workings, investigations and 

get those publishes in fa
mous magazines. More
over, various projects, 
such as “The school of 
success” platform, where 
wellknown people will 
share their secret steps 
to success, will be real
ized in the scopes of Her
atsi iLAB together with 
the YSMU development 
office. A well known  pe
diatric surgeon Shant 
Shekherdimian from 
University of California 
took part in the dispute, accepted 

the initiative and announced his 
preparedness to support.

STUDENTS’ NEW INITIATIVE IN YSMU ON 
INTERNATIONAL YOUTH DAY

From now on YSMU students will be able 
to use the literature provided by the UN cor
ner. By the initiative of UN’s office in Arme
nia, today the UN corner was opened in the 
library of the medical university. The main 
goal of launching the UN corner is to raise the 
awareness of the public and generate interest 
towards UN’s values, policies and world agen
da. Armenian representative of WTO, Yegor 
Zaytsev indicated, that the informational com
ponent plays a vital role in the healthcare system; and 
in this case the newly launched UN corner will help 
boost the students’ understanding of international pub
lications.

YSMU Rector Armen Muradyan greeted the repre
sentatives of UN’s Armenian team and indicated that it 
is very important for the future physicians to be aware 
of the relevant events happening in the world. He ac
knowledged the importance of launching the UN cor
ner specifically in the medical university taking into 
account the fact that the medical university is the main 
informational platform in the sector of healthcare. He 
also pointed out that future professionals should be 
aware of the policies of international authoritative es
tablishments led against a number of diseases, as well 
as have an idea about a few ethical questions. Marine 
Hovhannisyan, Dean of the Public Healthcare Faculty 
also informed that the faculty was in active collabo
ration with UN concerning their AIDS/HIV program, 

and she also indicated that in the nearest future a 
memorandum of cooperation will be signed. The sym
bolic red ribbon was cut by future physicians – the 
main clients of the newly launched library.

According to the initiators, the launch of the UN cor
ner in YSMU will improve youth’s skills and knowledge 
concerning their involvement in UN’s world agenda and 
its realization, especially in the sector of healthcare. 
The corner has over 300 literary units (books, posters, 
booklets and other publications) issued by UN’s cen
tral offices and agencies, foundations and programs of 
Armenian representative offices(WTO, United Nations 
Population Fund, UNICEF, UN’s HIV/AIDS program). 
The corner will also serve the purpose of organizing 
UNrelated educational, cultural and other events.

It is also important to mention that besides having 
UN’s publications and other UNrelated literary mate
rial, the corner will also be a place where meetings with 
UN employees, debates, discussions, film exhibitions, 
presentations of new publications will take place.

THE UN CORNER IN YSMU



Education

YSMU Rector Armen Muradyan met with future doc
tors participating in the "GLOBUS" program. This pro
gram, launched in the beggining of the year, is aimed at 
making YSMU globally recognized in the world  as well 
as in the virtual platform.

 Both students and initiators claim ''GLOBUS' to be  
"revolutionary"in the medical education field. Armen 
Abrahamyan, one of the participants, stressed that due 
to the program,firstly, the approach to medical educa
tion was changed.

Summing up the theoretical phase, future doctors 
also pointed out the advantages along with certain is
sues, particularly those related to updating the liter
ature of the University, teaching staff training, and a 
more detailed description of clinical cases in theoretical 
literature.

The pediatric surgeon, assistant professor Shant 
Shekherdimyan, who was also present at the meet
ing, is YSMU representative at Los Angeles Universi
ty of California, Los Angeles (UCLA). Students talked 
about the peculiarities of medical education with Shant 
Shekherdimyan.Presenting his experience, he stressed 
that the knowledge gained during becoming a physi
cian is indispensable and every physician has a need 

for continuous development not depending of his or 
her professional expertise.

Summing up the meeting and taking into account all 
the concerns and opinions voiced by the students, Ar
men Muradyan proposed the participants of  the "GLO
BUS" program to join the theoretical departments of 
the University in the nearest future. According to him, 
this step will contribute to the qualitative change in 
medical education.

THE "GLOBUS" PROGRAM  CLAIMS TO  
BE "REVOLUTIONARY"  IN THE MEDICAL  

EDUCATION FIELD



The first guest of the HeratsiiLAB's Success School of 
Yerevan State Medical University after MkhitarHeratsi 
was the founder and council chairman of Children of 
Armenia Fund (COAF), President and CEO of Agenus 
Corporation Garo Armen. Greeting him at the univer
sity, YSMU Rector ArmenMuradian underlined that 
the School of Success is a platform to familiarize stu
dents with worldrenowned doctors. According to him, 
GaroArmen is not only a successful businessman, but 
also a great philanthropist.

Touching on the subject of cancer treatment, the 
COAF founder mentioned that it is changing very rap
idly. "23 years ago I started my journey in this field. 
For every patient, cancer gets a unique display” said 
GaroArmen. He also compared the fight of immune 
system against cancer cells to the fight led by the army 
against the enemy.

In response to one of the students' questions about 
what his main goal was,GaroArmen replied: "My ulti
mate goal is the ultimate goal of all of you. Armenia has 
a history of 35 thousand years; during all this time we 
have had substantial accomplishments in many fields. 
We are a nation that has a high level of humanism that 
we can successfully combine with our intellectual ca
pacity. We can make the best investment in people, 
especially those in the villages and rural area, not in 
business. We have wonderful, talented people who 
are scattered across Armenia." When asked about his 
“lucky charm”, COAF founder still does not consider 
himself lucky, as he has not reached the ultimate goal. 
"My temporary success is connected with the inex
haustible faith and never giving up," said Garo Armen. 
He advised students to dream and always maintain 
high standards. 

At the end of the meeting, Garo Armen promised 
that he would soon return to Armenia.

YSMU guests

DREAM AND ALWAYS MAINTAIN 
 HIGH STANDARDS

Garo Armen met with YSMU students

YSMU’s juridical clinic has assigned a number of 
meetings with the students. The first meeting took 

place in YSMU’s “Thomas Jefferson” ultrasound edu
cational center.

 During the meeting the aims of the clinic’s forma
tion, the orientation of clinic’s activity, rights and obli
gations of students, the behavior principles of students 
and their realization, violation of their rights as well as 
many other topics were addressed.

The coordinator of the juridical clinic, Tigran 
Khachikian responded to all of the students’ questions. 

We will disclose the time and location of the next 
meeting through YSMU’s facebook page.

THE JURIDICAL CLINIC HAS ASSIGNED A 
NUMBER OF MEETINGS

Law



International

With the main goal of promoting 
and advancing the active cooper
ation in the sphere of clinical re
search between YSMU and Fmd KL 
Europe Company, memorandum of 
mutual understanding was signed 
today.

With the memorandum signed 
by YSMU Rector Armen Muradi
an and the head of operations of 
FMD KL Europe Kirit Velani, it is 
planned to advance the alreadyex
isting cooperation.

Sides confirmed their eagerness of 
contributing towards investment of 
experience by the leading interna
tional organizations in the field of 
biotechnology, more specifically – 
clinical research. For that purpose 
certain actions will be taken to
wards creating beneficial conditions 
and improving the existing ones for 
conducting scientific research in 
medical field.

YSMU Rector Armen Muradian 
stated, that the field of clinical re
search is a priority and the medical 
university has the biggest potential 
for its realization.

According to the head of opera
tions of FMD KL Europe, KiritVe
lani, this memorandum is a great 
opportunity for two organizations, 
which will boost the development 

of biotechnology in our country. 
One of the advantages of Armenia 
is its geographical position, thanks 
to which people are fluent in sev
eral languages, and they are given 
highlevel medical education.

In his assessment, the signed doc
ument will prove useful not only 
for the students, but also physicians 
and patients; it will also provide a 
new stage of cooperation in the field 
of clinical research.

Let us also mention that the 
company which provides 200 jobs 
in Armenia, in the nearest future 
plans to establish a biotechnologi
cal laboratory, which will substan
tially contribute to the solution of 
problems of bioequivalence present 
today, as well as application and im
provement of new approaches.

A NEW STAGE OF COOPERATION IN THE 
FIELD OF CLINICAL RESEARCH




