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ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Անգլերեն նյութերի պատասխանատու
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» հիմնադրամ:
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության
նախարարությունում:
Գրանցման վկայական՝ N 299
Տպագրվում է «Յունիպրինտ» ՍՊԸ
հրատարակչությունում:
Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2
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Ծավալը՝ 48 էջ
Տպաքանակը՝ 300 օրինակ
Անվճար

ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐ,
ՍԻՐԵԼԻ՛ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ,
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՄ ՁԵԶ ԱՄԱՆՈՐԻ
ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՈՆԵՐԻ ԱՌԹԻՎ:
 Յուրաքանչյուր տարեմուտ խորհրդանշական է այն
հանգամանքով, որ բոլորիս հնարավորություն է ընձեռում ոչ
միայն հաշվետու լինել կատարած աշխատանքի համար, այլև
որոշել գալիք տարվա անելիքները, նպատակ դնել և համառ ջան
քերի արդյունքում հասնել ճիշտ նշանակետին:
 ոլորիս ցանկությունն է, որպեսզի 2018 թվականը մեր երկրի
Բ
համար լինի ամենակարևորը խաղաղության, հաղթանակների ու
առաջընթացի տարի:
 եր ընտանիքներում թող իշխի միայն երջանկությունը, սիրո
Ձ
բերկրանքն ու միասնությունը: Մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուր
ուսանող նոր տարվա մեջ ջանքեր չխնայի որակյալ կրթության
ապահովման համար, աշխատանքի հանդեպ լինի
պատասխանատու և խստապահանջ: Թող 2018 թվականը
կայուն գիտելիքի ձեռքբերման և արժևորման տարի լինի:
Առանձնահատուկ շնորհավորում եմ այն բուժաշխատողներին,
ովքեր անգամ տոնական օրերին չեն մոռանում իրենց կոչման
մասին և մեծ հոգատարությամբ շրջապատում են հիվանդին թե՛
բուժհաստատությունում, թե՛ դիրքերում` զինվորի կողքին:
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 ԻՐ ԱՎ ՈՐ ԶԻՆՎ ՈՐՆ ԵՐ Ի
Վ
ՎԵՐ ԱԿ ԱՆԳՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ ԿԵՆՏՐ ՈՆ Ը
ԿԲԱՑՎ Ի ՀՈՒՆՎ ԱՐ Ի 28-ԻՆ
ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այցելել է «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական
հիվանդանոցի տարածքում վիրավոր զինվորների համար կառուցվող վերականգնողական կենտրոն,
որի բացումը նախատեսված է 2018 թվականի հունվարի 28-ին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ուղեկցությամբ նախարարը շրջել է տարածքում, ծանոթացել շի
նարարական աշխատանքների ընթացքին, զրուցել «Աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինհաշ
մանդամ
ն երին» հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայկուհի Մինասյանի հետ:
Հանդիպման ընթացքում պաշտպանության նախարարին ներկայացվել է նաև «Մեկ պատուհան» աշ
խատանքային անվանումով նախագիծը և դրա իրականացման հնարավորությունը:
Քննարկվել են կենտրոնի շինարարությանը վերաբերող, ինչպես նաև՝ աշխատանքային այլ հարցեր:
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Տ
 ՈՆ ԱԿ ԱՆ ՄԻՋ ՈՑ ԱՌ ՈՒՄ «Մ ՈՒՐ ԱՑ ԱՆՈՒՄ»
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում
տոնական մթնոլորտ էր: Մշակութային, հասարակա
կան ճանաչված գործիչներ, նաև նախաձեռնությանը
պարզապես արձագանքած մարդիկ ու կազմակեր
պություններ միացան փոքրիկների օրը տոն դարձ
նելու ԵՊԲՀ նախաձեռնությանը: Միջոցառմանը
ներկա էին հեքիաթի հերոսներ, ինչպես նաև Ամա
նորի ամենասպասված կերպարներրը՝ Ձմեռ պապն
ու Ձյունանուշը:
ՀՀ վաստակավոր արտիստ Մկրտիչ Արզուման
յանը, երգիչ-երգահան, հումորիստ Արամ MP3-ն

փաստեցին, որ երեխաներին ժպիտ պարգևելն ամե
նակարևորն է:
Երեխաների ուրախությամբ ոգևորված էր նաև
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի
ողջ բժշկական անձնակազմը:
Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն մարդ
կանց, ովքեր տարեվերջյան բազմազբաղ առօրյա
յում գտան ազատ ժամանակ, այցելեցին համալսա
րանական հիվանդանոց և երեխաներին փոխանցե
ցին իրենց դրական էներգիան:
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ԲՈՒԺ ՈՒՄ ՍՏԱՑ ՈՂ ՓՈՔՐ ԻԿՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ
Այնքա՜ն քիչ բան է պետք երեխային երջանկացնելու համար
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ՍՐՏ ԱԲ ԱՆՆ ԵՐ Ը ՕԳՏ ԱԿ ԱՐ ԽՈՐՀ ՈՒՐԴՆ ԵՐ ՈՎ
Գ ԵՂ ԱՐՔ ՈՒՆ ԻՔ Ի ՄԱՐԶ ՈՒՄ ԷԻՆ

ԵՊԲՀ սրտաբանության ամ
բիոնի պրոֆեսոր Սվետլանա
Գրիգորյանի ղեկավարությամբ
ամբիոնի կլինիկական օրդի
նատորները՝ Լևոն Հովհաննիս
յանի անվան սրտաբանական
գիտահետազոտական ինստի
տուտի բժիշկների հետ այցելել
են Գեղարքունիքի մարզ՝ տեղի
բնակչությանը անվճար խորհր
դատվություն
տրամադրելու
նպատակով: Մարզը պատահա
կան չէր ընտրված: Գեղարքու
նիքը սիրտանոթային հիվան
դությունների առումով էնդեմիկ
գոտի է համարվում, և բժիշկնե
րը հաճախակի են բախվում այն
խնդրի հետ, երբ մարզից մայրա
քաղաք եկող հիվանդների մեծ
մասը բուժօգնության է դիմում
ուշացած և արդեն բարդացած
վիճակում: Պրոֆեսոր Սվետլա
նա Գրիգորյանի խոսքով՝ նա
խաձեռնության նպատակն է
մարզի բնակչության շրջանում
ժամանակին հայտնաբերել և
կանխարգելել սիրտանոթային
հիվանդությունները:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ
ԲԺԻՇԿՆԵՐՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Համալսարանական «Հերացի» և «Մուրացան» հիվանդանոցների բժիշկներն
այցելեցին Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի բժշկական կենտրոն:
Նախնական գրանցում
ն երի հիման վրա տեղի բնակչությունը հնարավորութ
յուն է ունեցել անվճար օգտվել նյարդաբանի, էնդոկրինոլոգի, վնասվածքա
բանի և անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություններից: Անհրաժեշտության
դեպքում նրանց մի մասին տրվել են ցուցում
ն եր՝ համալսարանական հիվան
դանոցում համապատասխան հետազոտություն անցնելու կամ բուժումը շարու
նակելու համար: Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է ավելի քան 60 խորհր
դատվություն:
Մարզային այցերը շարունակական են լինելու:
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ՀԻՎ ԱՆԴ ԱՆ ՈՑ ՈՒՄ ԲՈՒԺ ՈՒՄ ՍՏԱՑ ՈՂ 
ԵՐ ԵԽ ԱՆ ԵՐ Ի ՁԵՌՔ Ի ԱՇԽ ԱՏ ԱՆՔՆ ԵՐ Ը 
ՆԵՐԿ ԱՅ ԱՑՎ ԵԼ ԵՆ Հ ԱՅ ԱՍՏ ԱՆ ՈՒՄ 
ԳԵՐՄ ԱՆ ԻԱՅ Ի ԴԵՍՊ ԱՆ ԱՏ ԱՆՆ 
ԱՆՑԿ ԱՑՎ ԱԾ ՑՈՒՑ ԱՀ ԱՆԴ ԵՍ ՈՒՄ
Ձմռան առաջին օրը խաղաթերա
պիայի կաբինետի անձնակազմն
ու «Մուրացան» հիվանդանոցում
բուժում ստացող փոքրիկները մաս
նակցեցին ՀՀ-ում Գերմանիայի
Դաշնային Հանրապետության դես
պանատան Սուրբ Ծննդյան տոնին
ընդառաջ կազմակերպած ցուցա
հանդեսին: Միջոցառմանը ներ
կայացվեցին «Մուրացան» համալ
սարանական համալիրում բուժում
ստացող երեխաների ձեռքի աշխա
տանքները, որոնք պատրաստվել
էին «Օգնեմ» հիմ
ն ադրամի հովա
նավորությամբ: Ցուցահանդեսի ըն
թացքում խաղաթերապիայի աշխա
տակիցները զրուցեցին Հայաստա
նում Գերմանիայի արտակարգ և
լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերի
հետ և նրան նվիրեցին փոքրիկների
ձեռագործ աշխատանքներից մեկը:
Դիվանագետը ողջունեց
ոչ միայն ցուցահանդե
սում խաղաթերապիայի
կաբինետի մասնակցութ
յունը, այլև, առհասարակ,
երեխաներին ապաքինե
լու գործում այս թիմի կա
տարած աշխատանքը:
«Մուրացան»
համալ
սարանական համալիրի
հիվանդանոցային ծաղ
րածուն Հաշմանդամ
ն ե
րի միջազգային օրվա
շրջանակում
հյուրընկալվել
էր
Հանրապետական
մանկական վերականգ
նողական
կենտրո
նում՝ այնտեղ բուժում
ստացող
երեխաների
լավ տրամադրությունն
ապահովելու նպատա
կով:

Կլինիկաներ

ԹՈՂ ԱՇԽ ԱՐՀ Ը ՄԻՇՏ ԺՊՏԱ
Ամանորի նախաշեմին ԵՊԲՀ ուսանողական
խորհրդարանի միջազգային կապերի հանձնաժո
ղովն այցելեց «Մուրացան» համալսարանական
հիվանդանոց և փորձեց հնարավորինս հեքիաթա
յին տրամադրություն փոխանցել քիմիաթերապիա
յի կլինիկայում բուժում ստացող փոքրիկներին։
Ապագա բժիշկների օգնությամբ երեխաները
պատրաստեցին բացիկներ՝ այնտեղ գրելով իրենց
ցանկություններն ու բարեմաղթանքները, որոնք
շուտով կհասնեն աշխարհի տարբեր անկյուննե
րում գտնվող իրենց այն հասակակիցներին, ովքեր
ևս բժիշկների հետ ամենօրյա պայքար են մղում
հանուն առողջության։

«Մուրացան» համալսարանական
համալիրի հիվանդանոցային ծաղրածուն
Հաշմանդամների
միջազգային օրվա շրջանակում հյուրընկալվել էր
Հանրապետական մանկական վերականգնողական
կենտրոնում՝ այնտեղ բուժում ստացող երեխաների լավ
տրամադրությունն ապահովելու նպատակով:

Գիտություն

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
 ետբուհական և շարունակական կրթության
Հ
բարեփոխում
ն երը ուշադրության կենտրոնում
ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի նիստում ներկայացվեցին
ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության
2016-17 ուսում
ն ական տարվա հաշվետվության արդ
յունքները:

Հետբուհական և շարունակական կրթության գծով
պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը ներկայացրեց ոչ
միայն կատարված աշխատանքը, այլև անդրադարձավ
բարեփոխում
ն երի ուղիներին և ծրագրերին: Նա տեղե
կացրեց գիտական խորհրդի անդամ
ն երին, որ հետբու
հական և շարունակական կրթության ոլորտում իրա
կանացվող բարեփոխում
ն երից է «Մասնագիտական և
շարունակական կրթության կենտրոնի» ստեղծումը, ին
չի համար հայտարարվել է մրցույթ:

Պրոռեկտորը
նշեց,
որ
ուսում
ն ական
և
խորհրդատվական աշխատանքների, համալսարանի
հետ անընդհատ և շարունակական կապ ապահովե
լու, մասնագիտական կարողությունների զարգացման
նպատակով ամիսներ առաջ հիմ
ն ադրվել է նաև ԵՊԲՀ
կարիերայի կենտրոնը:

Զեկուցողը ներկայացրեց նաև 2016-17 և 2017-18 ուսում
նական տարիներին ԵՊԲՀ կլինիկական օրդինատու
րայի ընդունելության ցուցանիշերը:

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հանձնարարեց
հետբուհական և շարունակական կրթության ոլորտի
պատասխանատուներին՝ մշակել բարեփոխում
ն երին
համապատասխան հայեցակարգ, որում ներառված
կլինեն կլինիկական օրդինատուրայում ուսուցման բո
լոր փուլերը՝ ընդունելությունից մինչև ավարտական
քննություններ:

Աշխատակազմի
ղեկավարի
տեղակալ
Արթուր
Հայրյանն էլ ներկայացրեց ԵՊԲՀ արխիվային գործի
և արխիվային հավաքածուի համալրման, հաշվառման,
պահպանման և օգտագործման նոր կանոնակարգը,
որը ներառում է արխիվային գործի վարման համալիր
կարգավորում
ն եր: Կանոնակարգով, մասնավորապես,
հստակեցվել և պարզեցվել են արխիվային փաստաթղ
թերի տրամադրման ընթացակարգերը:

Գիտություն

«Գ ԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ ՇԱԲ ԱԹ-2017»-Ն
ԱՄՓ ՈՓ ԵՑ ԱՐԴՅ ՈՒՆՔՆ ԵՐ Ը
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Մեկ շաբաթում շուրջ 1000 մասնակիցներ՝ ուսանողներ, երիտա
սարդ հետազոտողներ, դասախոսներ, գիտնականներ, բժիշկ
ներ և պարզապես գիտությամբ հետաքրքրվող անձնիք դարձան
«Գիտության շաբաթ-2017» միջոցառման ակտիվ մասնակիցները:
Միջոցառմանը մասնակցող ուսանողների թիվը գերազանցում էր
400-ը: Գիտական կարևոր այս միջոցառմանը ներկայացվեց ավելի
քան 130 գիտական աշխատանք, որից 20-ը` ուսանողական:
«Գիտության շաբաթ-2017»-ը մեկ
տեղել էր բժշկա
գի
տությամբ հետաքրքրված՝ տարբեր սերունդների և
համալսարանների գիտնականներին, հետազոտողնե
րին և ուսանողներին: Միջոցառումը սկսվեց ուսանողա
կան գիտական ընկերության հիմ
ն ադրման 70-ամյակին
նվիրված ուսանողական գիտական օրով, որի գլխավոր
մասնակիցները ուսանողներն էին՝ իրենց հետազոտա
կան աշխատանքներով և պատրաստած սարքերով:
Երիտասարդական գիտական օրվա ընթացքում ներ
կայացվեցին մի շարք հետաքրքիր զեկուցում
ն եր,
մասնավորապես, թե որքան կարևոր է համագործակ
ցությունը մեր օրերում և ինչպես նոր կապեր ստեղծել
ոլորտի մասնագետների հետ, խոսվեց գիտության մեջ
կրեատիվության անհրաժեշտության և Հայաստանում
կլինիկական հետազոտությունների հեռանկարների
մասին: Երիտասարդ հետազոտողների աշխատանք
ները ներկայացվեցին մրցույթի: ԵՊԲՀ գիտության
գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանը

հանդես եկավ դասախոսությամբ՝ «Գլխուղեղը՝ որպես
ժամանակակից գիտության շարժիչ ուժ», որի ժամա
նակ խոսվեց համալսարանի ձեռքբերում
ն երի մասին:
Չորրորդ օրվա ընթացքում տարբեր մասնագիտական
սեսիաների ընթացքում ներկայացվեց մոտ 70 բանավոր
և 55 պաստառային զեկուցում:
Գիտության ուրբաթը «Հորիզոն-2020»-ի մա
սին տե
ղեկատվական օր էր, որի ժամանակ ծրագրի «Առող
ջություն, ժողովրդագրական փոփոխություններ և
բարեկեցություն» ոլորտի նորությունները գիտաժողովի
մասնակիցներին ներկայացրեց ԵՊԲՀ գիտության վար
չության պետ, «Հորիզոն-2020» ծրագրի ազգային կոն
տակտային անձ Սեյրան Քոչարյանը, ինչին հաջորդեց
«Հորիզոն-2020»-ի շրջանակում հաջողված նախագծի
փորձը ներկայացնելը Դավիթ Պիպոյանի կողմից:
Գիտաժողովն ամփոփվեց համալսարանի գիտակոր
դինացիոն նիստի ընթացքում, որտեղ բարձրաձայնվե
ցին գիտաժողովի ձեռքբերում
ն երն ու թերացում
ն երը:

Գիտություն

ԱՄՆ-ՈՒՄ ԱՆՑԿ ԱՑՎ ՈՂ ԳԻՏ ԱԿ ԱՆ 
ԿԱՐԵ ՎՈՐ ՄԻՋ ՈՑ ԱՌՄ ԱՆ Ը 
ԵՎՐ ՈՊ ԱՅ Ի ԴԵՍՊ ԱՆ Ը՝ ԵՊԲՀ-ԻՑ
Այս տարի Եվրոպայի նեյրոհոգեդեղագիտական քոլե
ջը (ECNP) ԱՄՆ-ում ներկայացնելու հնարավորությու
նն ընձեռված էր ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր,
պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանին:
Ամեն տարի ECNP-ն խիստ մրցութային սկզբունքնե
րով գործուղում է իր վեց դեսպաններին Ամերիկայի
նեյրոհոգեդեղագիտական քոլեջի (ACNP) տարեկան
փակ գիտաժողովին՝ ներկայացնելու Եվրոպայի գի
տական ներուժը։ Այս տարի այդ վեց ներկայացուցիչնե
րից մեկը պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանն էր: Նա
ներկայացրեց ոլորտում Եվրոպայի ձեռքբերում
ն երը,
ինչպես նաև՝ Հայաստանում իրականացվող աուտիզմի
ուղղությամբ հետազոտությունները:
Կոնգրեսին տարբեր երկրներից մասնակցում էին խո
շորագույն գիտնականներ, որտեղ էլ առանձնացված
դասախոսությամբ հանդես եկավ անվանի նեյրոգիտ
նական Թոմաս Ինսելը, ով մոտ 13 տարի գլխավորել
է Հոգեկան առողջության ազգային ինստիտուտը և
ԱՄՆ-ի Առողջության ազգային ինստիտուտի կողմից
թողարկված ամենախոշոր նախագծերից մեկի՝ «Ուղեղի

նախաձեռնություն» նախագծի հիմ
ն ադիրներից է: Մեր
գիտնականի մասնակցությունը լուրջ հնարավորություն
էր՝ ներկայացնելու Հայաստանը ԱՄՆ-ում՝ որպես Եվ
րոպայի նեյրոգիտության օղակ:

ՄԵԿՆ ԱՐԿ ՈՒՄ Է «ԳԼՕԲՈՒՍ » 
ԾՐԱԳՐ Ի 2-ՐԴ ՇՐՋ ԱՓ ՈՒԼ Ը
2018-ի
սկզբին
կմեկնարկի
«ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագրի 2-րդ փուլը,
որին կարող են մասնակցել ընդհա
նուր բժշկության ֆակուլտետի՝ անգ
լերենի իմացությամբ 4-րդ և 5-րդ
կուրսերի ուսանողները, նաև՝ կլինի
կական օրդինատորները: Ծրագրի
մեկնարկի առթիվ դեկտեմբերի 4-ին
և 5-ին ԵՊԲՀ նիստերի դահլիճում
անցկացվեցին երկրորդ շրջափու

լի տեղեկատվական օրեր: ԵՊԲՀ
կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
Խաչատուր Մարգարյանը ԵՊԲՀ ու
սանողներին և սովորողներին ներ

կայացրեց ծրագրի մանրամասնե
րը, պատասխանեց մասնակիցների
հարցերին: Ուսանողներին, մասնա
վորապես, հետաքրքրում էին ծրագ
րի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածութ
յան չափը, առարկաների ցանկը,
դասավանդման մեթոդը, գործնա
կան պարապմունքների ձևաչափը:
Հանդիպմանը ներկա էր նաև ԵՊԲՀ
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտե
տի դեկան Արթուր Փափազյանը։
Նա ուսանողներին հորդորեց ակ
տիվ մաս
նակ
ցել ծրագ
րին և բ
 աց
չթողնել գիտելիք ստանալու հավել
յալ հնարավորությունը:
«ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագրի առաջին
շրջափուլի մասնակիցները ներ
կայացրին իրենց փորձը, դրական
ազդեցությունը, որը թողել է ծրա
գիրն իրենց վրա, շնորհակալութ
յուն հայտնեցին բժշկական մայր
բուհին՝ բացառիկ հնարավորութ
յան համար: «ԳԼՕԲՈՒՍ»-ի առա
ջին փուլով մասնակիցների մեծ
մասը համալրել է բուհի տեսական
ամբիոններում դասավանդող մաս
նագետների շարքը: Կրթական այս

կարևոր ծրագիրն ամերիկյան մոդե
լով է և նպատակն է՝ սովորողների
տեսական գիտելիքները զուգադ
րել գործնական հմտություններին,
դեռևս ուսանելու տարիներից ձևա
վորել կլինիկական մտածողություն:
Դասընթացի կարևոր բաղադրիչնե
րից մեկը ուսուցումն է հիվանդանո
ցային միջավայրում՝ հիվանդի մահ
ճակալի մոտ, վիրահատարաննե
րում և լաբորատորիաներիում:
ԵՊԲՀ կարիերայի կենտրոնը մշա
կում է նաև աշխարհի լավագույն
բժշկագիտական դպրոցների փորձի
ներդրմամբ՝ նոր հավելյալ կրթա
կան ծրագրեր։

Գիտություն
Գիտ աժ ող ով

«ՍՏ ՈՄ ԱՏ ՈԼ ՈԳ ԻԱՆ
ԳԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ ԱՉՔ ԵՐ ՈՎ »

Հայաստանում ստոմատոլոգիայի ոլոր
տում գիտահետազոտական աշխատանքնե
րի խթանմանն ուղղված քայլերի շրջանակում
բժշկական համալսարանի Երիտասարդ հե
տազոտողների միության կողմից նախաձեռ
նած «Ստոմատոլոգիան գիտության աչքերով»
թեմայով գիտաժողովը կարևոր միջոցառում
էր՝ միտված երիտասարդ բժիշկների գիտութ
յամբ զբաղվելուն։ Գիտաժողովի ընթացքում
ներկայացվեց 6 զեկույց ստոմատոլոգիայի
տարբեր ճյուղերի առաջատար մասնագետնե
րի կողմից: Միջոցառումը թույլ տվեց տարբեր
տեսանկյուններից հայացք գցել ստոմատոլո
գիայի տարբեր ոլորտներում իրականացված
գիտական նորարարական աշխատանքներին
և լուծում
ն երին, ավելի մանրամասն քննար
կել դրանց վերաբերող հարցերը: Ներկաները
հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու
ստոմատոլոգիայի ոլորտում Հայաստանում
իրականացվող գիտական աշխատանքնե
րին։

Գիտություն

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ՄԵԿՆ ԱՐԿ ԵԼ Է 
ՎԵՐ ԱՊ ԱՏՐ ԱՍՏ ՈՒՄՆ ԵՐ Ի ՇԱՐՔ
ԳԻՏՆ ԱԿ ԱՆՆ ԵՐ Ի ԵՎ ԲԺ ԻՇԿՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ
ԵՊԲՀ-ում մեկնարկել է վերապատ
րաստում
ն երի շարք գիտնականնե
րի և բժիշկների համար: Առաջին սե
մինար-աշխատաժողովը նվիրված
էր պատշաճ կլինիկական գործու
նեությանը (GCP) և անցկացվեց «ԷՖ
ԷՄ ԴԻ ՔԵՅ ԷԼ Եվրոպա» պայմա
նագրային հետազոտական կազմա
կերպությունում, որի հետ մեկ ամիս
առաջ կնքվել է փոխըմբռնման հու
շագիր:
Սեմինարի նպատակն էր մաս
նակիցներին ծանոթացնել կենսա
տեխնոլոգիայի ոլորտին, մասնա
վորապես՝ GCP ստանդարտներին,
Հայաստանում կլինիկական հետա
զոտությունների հեռանկարներին ու
փորձին, առողջապահական կազ
մակերպությունների որակի համա
կարգի հիմունքներին:
Միջոցառմանը
մասնակցեցին
տարբեր նեղ մասնագիտացում ու

նեցող բժիշկներ, դեղագետներ,
կլինիկական օրդինատորներ և ու
սանողներ: ԵՊԲՀ երիտասարդ հե
տազոտողների միության կողմից
իրականացվող
վերապատրաս
տում
ն երի այս շարքը շարունակա
կան է լի
նե
լու ևընդգր
կե
լու է նոր
ոլորտներ։ Նախատեսվում է նման
սեմինար-աշխատաժողովի միջոցով
վերապատրաստել ավելի քան 200
բժիշկ։
Տեղեկացված լինելու համար կա
րող եք հետևել ԵՊԲՀ երիտասարդ
հետազոտողների միության ֆեյս
բուքյան էջին, բաժանորդագրվել
նորություններին։

Իրավական

ԵՊԲՀ-Ի ԱՇԽ ԱՏ ԱՆՔ Ը ԲԱՐ ԵՎ ԱՐՔ ՈՒԹՅ ԱՆ 
ԿԱՆ ՈՆ ԱԿ ԱՐԳՄ ԱՆ ՈԼ ՈՐՏ ՈՒՄ
«Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքութ
յան ամրապնդում և կոռուպցիայի
դեմ պայքար» ծրագրի արդյունքնե
րին նվիրված համաժողովում ներ
կայացվեց բարեվարքության կա
նոնակարգման ոլորտում ԵՊԲՀ-ի
աշխատանքը:
Եվրոպական միության և Եվրոպա
յի խորհրդի համատեղ այս ծրագրի
նպատակն է բուհերում ամրապնդել
բարեվարքությունը և պայքարել կո
ռուպցիայի դեմ՝ Հայաստանի Կա
ռավարության 2015-2018թթ. հակա
կոռուպցիան
գործողությունների
ծրագրի արդյունավետ իրականաց
մանն աջակցելու միջոցով:
ԵՊԲՀ ռեկտորի խորհրդական
Իզաբել Աբգարյանը համառոտ ներ
կայացրեց բարեվարքության կանո
նակարգման ոլորտում աշխատանք
ների ընթացքը, առանձին խնդիրնե
րը, ինչպես նաև կանոնակարգման
շրջանակում բժշկական համալսա
րանի ընդունած փաստաթղթերի և
դրանց՝ բուհական հանրույթին իրա
զեկելու գործիքները:
Կրթության որակի գնահատման
և ապահովման կենտրոնի ղեկա
վար Արամ Հայրապետյանը ներ
կայացրեց ԵՊԲՀ-ի փորձը՝ կա
ռավարման թափանցիկության և
հաշվետվողականության առցանց
պորտալի փորձարկման ընթաց
քում:

Եվրոպայի
խորհրդի
փորձա
գետներ Արևիկ Անափիոսյանը և
Նարինե Ալեքսանյանը ներկայաց
րին ծրագրի արդյունքները: Նրանք
անդրադարձան բուհերի էթիկայի
կանոնակարգերի մշակմանը, իրա
վական հարցերին, խոչընդոտներին
և առավելություններին, որոնք նկա
տել են բուհերում ծրագիրը իրակա
նացնելիս:
Փորձագետների
գնահատմամբ
բուհերի աշխատանքը մեծածավալ
է և արդյունավետ: Փորձարարական
բուհերից համաժողովի մասնակից
ներին ներկայացվեց ԵՊԲՀ-ի օրի
նակը:

Կրթություն
Heratsi iLAB-ի հյուրն էր Էր իկ Գյ ուլ ազ յ ան ը

Հ ԱՋ ՈՂ ՈՒԹՅ ԱՆ ԴՊՐՈՑ Ը ՄԱՐԴՆ Է՝ 
ԻՆՔՆ ԻՐ ԵՆ ՈՎ
ԵՊԲՀ «Հերացի» ինովացիոն լաբորատորիայի (Heratsi iLAB) «Հաջողության դպրոցն» այս անգամ հյուր
ընկալել էր Կայուն զարգացման նպատակների նորա
րարական կենտրոնի ղեկավար, ՀՀ Կառավարության
Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի
խորհրդական և Հարվարդի շրջանավարտների ակում
բի՝ 2015-2016 թվականների նախագահ Էրիկ Գյուլազյա
նին:
Ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում նա ընդգ
ծեց, որ չկա մի դպրոց, որն ավարտելով, մարդը կարող
է հաջողության հասնել: «Իրականում հաջողության այդ
դպրոցը մարդն է՝ ինքն իրենով, ևամեն ինչ կախված
է հենց իրե
նից: Երբ մենք դառ
նանք սե
փա
կան ցան
կությունների շարժիչ ուժը, այդ պահից սկսած՝ ամեն
ինչ կստացվի»,- նշեց Էրիկ Գյուլազյանը: Ինտերակտիվ
քննարկման ընթացքում նա ուսանողների հետ միասին
փորձեց բացահայտել, թե ինչ է հաջողությունը և ինչ
քանով է կարևոր սեփական պատասխանատվությունն
այդ հարցում: Էրիկ Գյուլազյանի համոզմամբ՝ աշխար
հայացքն այն հստակ չափանիշն է, որն արտացոլում է
այն, թե մարդիկ ինչպես են տեսնում իրենց անձնական
խնդիրներն աշխարհի մասշտաբով: Անդրադառնալով
մասնագիտության ընտրության կարևորությանը՝ նա
նկատեց, որ բժիշկ կամ մանկավարժ դառնալ ցանկա
ցողները ֆինանսական բարեկեցության հարցը որպես
առաջնահերթություն չեն դիտարկում: Չնայած այն հան

գամանքին, որ Էրիկ Գյուլազյանը կրթությունն Անգլիա
յում է շարունակել՝ նա հավաստիացրեց, որ հաջողութ
յան հասնելու համար արտերկրում սովորելը պարտա
դիր չէ: «Լեզուների տիրապետելու դեպքում կարող ես
շատ լավ գիտելիքներ ստանալ նաև Հայաստանում: Եվ
երկրորդ, մշտական ուսուցման գործընթացը՝ lifelong
learning, մշտապես իր տեղում է: Հաջողակ կարիերա
յի համար մարդը պետք է սիրի իր մասնագիտությունը,
զբաղվի հոգեհարազատ գործով, որը նրան կտա մո
տիվացիա և խթան»,-ավելացրեց ՀՀ Կառավարության
Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի
խորհրդականը: Հանդիպման ավարտին Էրիկ Գյու
լազյանը շնորհակալություն հայտնեց ապագա բժիշկ
ներին իրենց մասնագիտության ընտրության համար և
մաղթեց հաջողություն։

ՊՐ ԱԿՏ ԻԿ ԱՅ Ի ՆՈՐ ՀՆԱՐ ԱՎ ՈՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ՝
ԱՊ ԱԳ Ա ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ի ՀԱՄ ԱՐ
Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի ուսանողուհի Աննա
Իսահակյանը մշակել է ուսում
ն ա
կան պրակտիկայի հետաքրքիր ձև
և առաջիկայում իր նախաձեռնութ
յունը կյանքի կկոչի Հայաստանի
երիտասարդական
հիմ
ն ադրամի
ա
ջակ
ցութ
յամբ։ Նա ԵՊԲՀ 5-րդ
կուրսի ուսանողուհի է։ Սովորում
է ընդհանուր բժշկության ֆակուլ
տետում։ Ուսում
ն առության ընթաց
քում նկատել է, որ բացի բուհական
ծրագրով նախատեսված ամենամ
յա ուսում
ն ական պրակտիկաներից,
բժշկական հաստատություններում
բարեկամ
ն եր, ծանոթներ ունեցող
ուսանողները հնարավորություն են
ունենում լրացուցիչ պրակտիկաներ
անցնել նրանց մոտ՝ կատարելա
գործելով սեփական գիտելիքները,

հմտությունները։ Սակայն շատերն
այդ հնարավորությունը չունեն։
Աննա Իսահակյանը որոշել է հա
մախմբել մի քանի կամավորի, գոր
ծի անցնել և ապագա բժիշկների
համար ստեղծել լրացուցիչ պրակ
տիկայի հնարավորություն։ Ըստ
կազմակերպիչների` նման պրակ
տիկաները կօգնեն ուսանողներին
կողմ
ն որոշվել նեղ մասնագիտութ
յան ընտրության հարցում։ Ծրա
գիրը ուսանողներին մրցակցային
առավելության հնարավորություն
կտա: Ծրագրի նախաձեռնողներն
արդեն իսկ բանակցություններ են
վարում
բուժհաստատություննե
րի ղեկավարների, բժիշկների հետ։
Պրակտիկան տևելու է երկու շա
բաթ։ Յուրաքանչյուր մասնագի
տությունից պրակտիկա անցնելու

հնարավորություն է ստանալու 2-3
ուսանող։ 10 մասնագիտությունից
(գինեկոլոգիա, թերապիա, գենետի
կա, օնկոգինեկոլոգիա, նյարդաբա
նություն, մանկաբուժություն և այլն)
ամռան ամիսներին պրակտիկային
կմասնակցի մոտ 30 ուսանող։ «Մեր
նպատակն է թեկուզ քիչ թվով մաս
նակիցների ներգրավել, սակայն
պրակտիկան լինի նպատակային»,ասում է Աննա Իսահակյանը։

Կրթություն

ԱՊ ԱԳ Ա ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ի ԳՈՐԾՆ ԱԿ ԱՆ 
ՀՄՏՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ԵՐ Ի ՍՏՈՒԳ ԱՏ ԵՍ՝ 
ՈՒՍ ԱՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ ՕԼ ԻՄՊ ԻԱԴ ԱՅ ՈՒՄ
Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբու
ժության ամբիոնում անցկացված ուսանողական 3-րդ
օլիմպիադան ամփոփեց արդյունքները: Ապագա բժիշկ
ները ուսանողական գիտական խմբակի շրջանակում
արտաժամյա աշխատանքի ընթացքում կատարելագոր
ծել էին գործնական հմտությունները փորձարարական
վիրասրահում:
Օլիմպիադային մասնակցել է 10 թիմ, որոնք ներկա
յացրել են ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլո

ԱՌ ԱՋ ԻՆ ՏԵՂ Ը ԿԻՍ ԵՑ ԻՆ
ԵՐԿ ՈՒ ԹԻՄԵՐ՝
«Оперативники»

Սարգսյան Վահագն
Բաղդասարյան Լիլիթ
Կարապետյան Արուսյակ
Համբարձումյան Աննա
Ասրյան Տիգրան
Թորոսյան Մանե

«Дилетанты»

Ստեփանյան Գեորգի
Ղարագյոզյան Լևոն
Կարապետյան Վանուշ
Սիմոնյան Հովիկ
Հովհաննիսյան Անի
Մաշուրյան Արշավիր
Բադալյան Էդուարդ

գիական, ինչպես նաև օտարերկրացիների ուսուցման
ֆակուլտետները: Ժյուրիի անդամ
ն երն էին՝ Եվրոպա
կան վիրաբուժական ասոցիացիայի նախագահ, ՀՀ
վիրաբուժական ասոցիացիայի փոխնախագահ Սու
րեն Ստեփանյանը, ՀՀ ԱՆ գլխավոր մանկական վիրա
բույժ Նիկոլայ Դալլաքյանը, ԵՊԲՀ օտարերկրացինե
րի ուսուցման ֆակուլտետի դեկան Աննա Սարգսյանը,
ԵՊԲՀ ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ
Արմեն Վարժապետյանը:

ԵՐԿՐ ՈՐԴ ՏԵՂ
 Rising Stars»
«
Կարթիգա Վասուդևան
Յոգեշվարան Ջաիշանկար
Ամրիթա
Անթառաա

ԵՐՐ ՈՐԴ ՏԵՂ
«CALLM»

Արամյան Ժենյա
Խաչատրյան Նուշիկ
Մուսայելյան Լուսիա
Ռափյան Վլադիմիր
Սուքիասյան Արփինե

Հոբելյան

«Ն ՈՐ ՀԱՅԿ ԱԿ ԱՆ ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ ՀԱՆԴ ԵՍ Ը» 
10 ՏԱՐ ԵԿ ԱՆ Է
Ար
դեն տա
սը տա
րի է, ինչ ԵՊԲՀ
–ում հրա
տա
րակվում է «Նոր հայկական բժշկական հանդեսը»
(«The New Armenian Medical Journal»): Անգ
լա
լե
զու գիտական այս հրատարակության նպատակն
է ընթերցողին ներկայացնել բժշկագիտության և
առողջապահության տարբեր ոլորտներում գիտա
կան նվաճում
ն երը, կիրառվող նոր մեթոդներն ու
մոտեցում
ն երը, մեկ հարթակում համախմբել աշ
խարհի տարբեր անկյունների բժիշկ-գիտնական
ներին:
Գիտակիրառական ամսագրի գլխավոր խմբա
գիր, ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնի ղե
կավար, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
Արտո Զիլֆյանը պատմում է, որ «Նոր հայկական
բժշկական հանդեսի» ստեղծման անհրաժեշտութ
յունն առաջացել էր մեր հանրապետության անկա
խացումից հետո, որը մեծ հնարավորություններ էր
բացել սփյուռքահայության և այլազգի բժիշկ-գիտ
նականների միջև համագործակցության և փորձի
փոխանակման համար, ինչպես նաև հայկական բժշկա
կան մեկ ամսագրում Հայաստանի և սփյուռքի ճանաչ
ված ու երիտասարդ գիտնականների գործունեությու
նը համալիր ներկայացնելու նպատակով: Այս հարցում
նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարա
նը 2007-ի մարտից՝ հիմ
ն ադրելով և սեփական ուժերով
հրատարակելով «Նոր հայկական բժշկական հանդե
սը», որի առաջին համարը լույս տեսավ նույն տարվա
նոյեմբերին:
Բժշկագիտության արդի ձեռքբերում
ն երը ներկայաց
նող պարբերականը կարճ ժամանակահատվածում ար
ժանացավ օտարերկրացի գիտնականների, նաև բարձր
ցուցանիշեր ունեցող միջազգային մի շարք հրատարակ
չությունների ուշադրությանը:
«Գիտնականներից շատերը ոչ միայն տպագրվում
են ամսագրում, այլև այլ հրատարակչությունների կող
մից հրավիրում են հանդես գալու արդեն հրապա
րակված հոդվածների մասին գրախոսականներով և
մենագրություններով»,- նշում է Արտո Զիլֆյանը:
Նա պատմում է, որ բժշկագիտական հանդեսի հիմ
ն ա
դիր և նպատակասլաց գործող խմբագրական խումբն
էին կազմում գլխավոր խմբագրի տեղակալներ, այն
ժամանակ երիտասարդ, բանիմաց բժիշկ-գիտնական
ներ, պրոֆեսորներ Արմեն Մուրադյանը, Հովհաննես
Մանվելյանը և Համայակ Սիսակյանը:
Արտո Զիլֆյանն իր հավատարիմ ու երկարամյա գործ
ընկերոջ, հանդեսի պատասխանատու խմբագիր Ստե
փան Ավագյանի հետ անցած 10-ամյա ճանապարհը
հպարտությամբ է հիշում, քանի որ միասին թիմային աշ
խատանքի շնորհիվ հաղթահարել են բազմաթիվ խոչ
ընդոտներ, համատեղ ուժերով հասել հաջողություննե
րի: «Նոր հայկական բժշկական հանդեսը» տարեկան
տպագրում է 4 համար՝ յուրաքանչյուրում 10-12 հոդված:
Տասը տարում 44 համար հանձնվել է գիտական աշ
խարհի դատին:

Հաջողությունների շարքում Ստեփան Ավագյանը
մատնանշում է այն հանգամանքը, որ պարբերականի
գործունեության արդեն հինգերորդ տարում «Նոր հայ
կական բժշկական հանդեսը» արժանացավ միջազգա
յին հրատարակչությունների ուշադրությանը, որի արդ
յունքում այն առայսօր իր մշտական գրանցումն ունի գի
տական հոդվածների միջազգային «Սկոպուս-SCOPUS»
շտեմարանում: 2016 թվականից Thomson Reuters հրա
տարակչության կողմից մեր պարբերականը ստացել է
համագործակցության առաջարկ և ազդեցության գոր
ծոն ստանալու համար գտնվում է նրանց փորձագետնե
րի հսկողության ներքո:
Խմբագրությանը հղված հոդվածների մեծագույն հոս
քի շնորհիվ հանդեսի որոշ համարներ թողարկվում
են նաև մոնոթեմատիկ (միևնույն թեմային առնչվող)
համարներ, որոնք ընդգրկում են արդի ժամանակա
հատվածում բժշկագիտության որևէ հստակ ուղղութ
յան հրատապ խնդիրներն արծարծող հոդվածները`
ամբողջական տեսքով ներկայացնելով բժշկական այդ
ուղղությամբ առկա ձեռքբերում
ն երն ու հետագա ծրագ
րերը: Նշենք, որ ամսագիրը նաև լավագույն գիտա
կան համաժողովն երի համար տպագրության հարթակ
է: Հավելվածի տեսքով հրատարակվում են ԵՊԲՀ-ում
անցկացվող գիտական միջոցառում
ն երի (օրինակ՝
«Գիտության շաբաթ-2017», «Բժշկագիտության արդի
հիմ
ն ախնդիրները» գիտաժողովն երը) ընթացքում ներ
կայացված զեկուցում
ն երի ընտրանիներ` հոդվածների
տեսքով: Մեծ արձագանք են ստացել, մասնավորապես,
կանխարգելիչ բժշկությանը նվիրված երկու մոնոթեմա
տիկ հանդեսները` նվիրված Հայաստանում տարբեր
շրջաններում տարաբնույթ հիվանդությունների տա
րածվածությանը և դրանց կանխարգելման ու բուժման
եղանակներին:
Հանդեսը, իր պարտաճանաչ գործավարության շնոր
հիվ, մեծ հեղինակություն է վայելում տարբեր առաջա
տար բժշկական կազմակերպություններում: Առանձին
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համարներով իրենց գործունեության արգասիքներն են
ներկայացրել Օդեսայի, Խարկովի, Լվովի, Մոսկվայի
(Սեչենովի անվ.) բժշկական համալսարանների, ՌԴ
Իրկուտսկ քաղաքի Նյարդավիրաբուժության կենտրո
նի անվանի բժիշները:
Խմբագրակազմն ընդգծում է, որ հատուկ կարևորութ
յուն է տալիս, որպեսզի երիտասարդ հետազոտողները,
ասպիրանտներն առավել ակտիվ տպագրեն իրենց գի
տական հոդվածները այս ամսագրում, որը առաջինը
նրանց հնարավորություն կտա իրենց հետազոտութ
յունների արդյունքները ներկայացնե
լու աշխարհի գիտական հանրության
ուշադրությանը: Առաջիկայում ակնկալ
վում է նաև առավել շատ հեղինակների
ներգրավվածություն Սփյուռքից, ինչպես
նաև այլ երկրներից: Տարբեր տարինե
րի կտրվածքով ամսագրին թղթակցում
են հեղինակներ աշխարհի տարբեր
անկյուններից. Իտալիա, ԱՄՆ, Ֆրան
սիա, Հունաստան, Գերմանիա, Իրան,
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ,
Նեպալ:
Նշենք, որ «The New Armenian Medical
Journal» պարբերականն իր թղթակից
ների հետ շփումը հասանելի դարձնե
լու և հրատարակված հոդվածները նաև
վիրտուալ տիրույթում ներկայացնելու

նպատակով Երևանի Մխի
թար Հերացու անվան պետա
կան բժշկական համալսա
րանի պաշտոնական կայքում
(www.ysmu.am) ներկայացնում
է հանդեսի էլեկտրոնային
տարբերակը, որը նույնաբար
արտացոլում
է
տպագիր
հրատարակումը:
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ԵՊԲՀ ՈւԽ-ն 25 տար եկ ան է

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ
1990 թվականն էր: Բացահայտ էր
ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, որը պետք է հայտա
րարվեր ուղիղ 1 տարի անց՝ 1991թվակա
նի դեկտեմբերին: Փլուզվում էր մի համա
կարգ, որի բոլոր պտուտակները գիտեին
իրենց անելիքը, և նրա անխափան գործու
նեության տապալումը անհնար էր պատ
կերացնել: Սակայն, սկսած 1988 թվակա
նից, երբ ազատագրական շարժումն
ու ազգային զարթոնքը գնալով
ավելի լայն թափ էին ստանում, և
նկատելի էր ոչ միայն հասարակար
գի, այլև արժեհամակարգերի մո
տակա փոփոխությունը՝ երիտասար
դության համար գերակայելի էին դառնում
ազգային արժեքները կոմունիստական
պարտադրվող արժեքների փոխարեն: Եվ
քանի որ բժշկական համալսարանի ուսա
նողությունը միշտ և ամենուր եղել է կազ
մակերպված ու նախաձեռնող, այդ օրերին
պասիվ դիրքորոշում ունենալ չէր կարող:
Այս իրավիճակում կազմավորվեց ուսանո
Բժշկականի առաջին ուսանողական խորհրդարանը,
ղության նախաձեռնող խումբ, որի ակտիվ
նախագահ՝ Արտակ Գրիգորյան
մասը այդ օրերին իր գործունեությունը ծա
վալում էր երկու ուղղությամբ: Ուսանողների առավել ակ ուսանողական խորհուրդների՝ բժշկական համալսարա
տիվ մասը, ունկնդիր Արցախյան ազատամարտի կանչին՝ նում ուսանողական կառույցը կոչվեց խորհրդարան:
Խորհրդարանի հիմ
ն ադիր նախագահի հետ իմ հարցազ
կիսատ թողնելով ուսումը, մեկնեց ռազմաճակատ: Ոմանք
րույց
ն
ե
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մե
կ
ում,
ի
պատասխան այն հարցիս, թե ինչու
իրենց կյանքի գնով, մյուսները ծանր հաշմանդամությամբ
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հուրդ՝ հիմ
ն ադիր նախագահ Ար
մոտեցրին հաղթանակը: Այս խմբի տղաներից շատերը
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«Անվանումը պատա
ցանկացած գործողություն տվյալ պահին համարում էին
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խորհրդարանի ձևա
երկրորդական: Այդ օրերին ձևավորվեց բժշկական ինս
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տիտուտի ուսանող ազատամարտիկների փառահեղ սե
քը»:
րունդը՝ Մուրադ Մուրադյան, Արտակ Զեյնալյան, Միքայել
Քանի որ խորհրդարանի ստեղծմանը նախորդել էր ուսա
Բայաթյան, Կամավոր Խաչատրյան, Արմեն Ղունյան և այ
նո
ղական ակտիվ շարժմանը բժշկական համալսարանի
լոք:
ու
ս
անողների մասնակցությունը, խոսքս լայնածավալ դա
Նախաձեռնող խմբի մյուս մասը, ովքեր հասարակա
սա
դ
ուլների մասին է, չնայած բուհի ռեկտորի ծանրակշիռ
կան առավել ակտիվ կենսաորոշում ունեին, սկսեցին նա
ա
ջ
ակ
ցությանը՝ բուհական վարչակազմի ներկայացուցիչ
խաձեռնել ուսանողական ինքնավար կազմակերպության
նե
ր
ի
մե
ծամասնության վերաբերմունքը նորաստեղծ մարմ
ստեղծումը՝ գիտակցելով, որ այլևս երիտասարդությանը
նի
նկատ
մամբ միանշանակ չէր: Նոր ձևավորվող կառույցի
լենինյան կոմերիտմիությունը ղեկավարել չի կարող:
նկատ
մ
ամբ
առկա թերահավատությունն ու անվստահութ
Այդ պահին ուսանողական միջավայրում ստեղծված կազ
յու
ն
ը
ծնունդ
էր այն մտայնության, թե ինչպես կարող են
մակերպչական վակումը լրացնելու ուղղությամբ բուհի ղե
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ա
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ո
ղ
ա
կ
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մարմին հիմ
ն ադրել, առավել ևս՝ ղեկավա
կավարությունը հանդես բերեց հեռատեսություն և աջակ
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ր
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ում հաստատելով,
«Ապագա բժիշկը» 1990 թվականի դեկտեմբերի 7-ի 22-րդ
որ
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նշված
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ն
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ր
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ած,
մյուս բուհերում ստեղծված
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ՄԱՐՄՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երկրորդ ուսանողական խորհրդարանը,
նախագահ՝ Սամվել Ափինյան
զինվորական համազգեստով, ճակատամարտին շտապ
հրահանգով համալրման մեկնելուց մի քանի ժամ առաջ
ընկերների հետ խորհրդարանի գործունեության առաջի
կա ծրագրերը քննարկելիս: Այնուհետև եկան ավելի հան
գիստ տարիներ:
1992 թվականի մարտի 10-ին 6-րդ լսարանում կայացավ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանո
ղական խորհրդարանի հիմ
ն ադիր ժողովը: Իսկ մեկ ամիս
անց «Ապագա բժիշկը» տպագրեց ուսանողական խորհր
դարանի կանոնադրությունը, ավելին՝ իր էջերը տրամադ
րեց ուսանողական խորհրդարանի կազմակերպիչների
հոդվածներին:
Ուսանողական խորհրդարանի առաջին նիստի կայաց
մանը «Ապագա բժիշկը» արձագանքեց՝ սեպտեմբերյան
թողարկման մեջ տեղադրելով Երևանի բժշկական ինս
տիտուտի ուսանողական խորհրդարանի հիմ
ն ադիր նա
խագահ Արտակ Գրիգորյանի խոսքը, որում նա ներկա
յացնելով խորհրդարանի ծրագրերը և անելիքները՝ ուսա
նողությանը կոչ էր անում համախմբվել խորհրդարանում:
Հաջորդ թողարկում
ն երում «Ապագա բժշկի» էջերում պար
բերաբար լույս են տեսնում խորհրդարանի «Ջահ» խորագ
րով թողարկում
ն երը՝ մինչև ինքնուրույն «Մեդիկուս» թեր
թի ծնունդը:
Հանրապետությունում բուհական ուսանողության առա
ջատարները Խորհրդային տարիներին համարվում էին
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողության ներ
կայացուցիչները: Եվ սա ինքնին հասկանալի էր: Մինչդեռ
ստացվեց այնպես, որ ազգային զարթոնքի, Արցախյան
ազատամարտի, ուսանողական նոր կառույցի ստեղծման
շրջանում առաջամարտիկներ դարձան բժշկական ինստի
տուտի ուսանողները՝ հիմ
ն ելով նոր ժամանակների առա
ջին ուսանողական կառույցը: Ես երկար եմ մտածել այս

ուղղությամբ և եկել այն եզրակացութ
յան, որ ժամանակին հանրապետության
դպրոցների ոսկե և արծաթե մեդալակիր
ների գերակշիռ մեծամասնությունը ըն
դունվում էր բժշկական ինստիտուտ: Եվ
բնավ զարմանալի չէ, որ այսպիսի մեծա
թիվ խելացի ու տաղանդավոր ուսանող
ների ակտիվության արդյունքում պետք է
ծնվեր առաջին ուսանողական խորհր
դարանը, զարգանային հասա
րակական կազմակերպության
գործունեության բոլորովին նոր
ձևեր ու դրսևորում
ն եր:
Ուսանողական
խորհրդա
րանը 25 տարի առաջ ստեղծվեց
բժշկական ինստիտուտի ուսանողական
շարժման նախաձեռնող խմբի ջանքե
րով: Այն ոչ միայն ե
կավ փո
խա
րի
նե
լու խորհրդային ժամանակների երի
տասարդության
միակ
կազմակերպ
չին ու ղեկավարին՝ կոմերիտական
կազմակերպությանը, այլև ակտիվորեն մասնակցելու
ուսում
ն ական գործընթացում հիմ
ն արար բարեփոխում
ն ե
րի իրականացմանը, բուհի կառավարման նոր մեխանիզմ
ների մշակմանը, ուսանողությանը բուհի կյանքին անմիջա
կանորեն մասնակից դարձնելու անհրաժեշտությանը:
Առիթի բերմամբ նշեմ մի հանգամանք. որքան էլ ծանր ու
աշխատատար էին նոր կազմակերպության ստեղծումն ու
կայացումը, ուսանողական խորհրդարանի առաջին ակ
տիվիստ ուսանողները ժամանակ էին գտնում նաև սիրա
հարվելու, ամուսնանալու, ընտանիք կազմելու: Ուսանողա
կան խորհրդարանում իրենց երկրորդ կեսին գտան Ար
տակ Գրիգորյանն ու Վարդուհի Խաչատրյանը, Նարինե
Բաղիրյանն ու Դավիթ Գևորգյանը, Արփինե Մուրադյանը
և Հայկ Թանայանը, Լուսինե Նավասարդյանը և Արմեն
Աշոտյանը, ինչպես նաև միջբուհական զույգը՝ Մարիաննա
Գևորգյանը և Աբրամ Բախչագուլյանը:
Խորհրդարանի ակտիվիստներից շատերը դարձան քա
ղաքական գործիչներ, Ազգային Ժողովի պատգամավոր
ներ, նախարարներ և այլ պաշտոնատար անձինք։
Կարևորն այն է, որ նրանցից յուրաքանչյուրի հոգում առ
այսօր վառ է այն ջերմ զգացողությունը, որ տածում է իր
կրթօջախի, իր ուսանողական կառույցի նկատմամբ:
Ընդունիր
«Ապագա
բժշկի»
բարեմաղթանքները,
ուսանողական խորհրդարան։
ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Հայաստանի ժուռնալիստների միության և
ժուռնալիստների միջազգային
կոնֆեդերացիայի անդամ
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ՀԱՆՐ ԱՊ ԵՏ ՈՒԹՅ ԱՆ ԱՌ ԱՋ ԻՆ 
ԻՆՔՆ ԱԿ ԱՌ ԱՎ ԱՐՎ ՈՂ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ
ԿԱՌ ՈՒՅՑ Ը 25 ՏԱՐ ԵԿ ԱՆ Է
Հարազատ դարձած կար
միր
դահլիճում
ԵՊԲՀ
տարբեր
սերունդների
ներկայացուցիչները, շրջա
նավարտներն ու ուսանող
ները,
պրոֆեսորադասա
խոսական կազմը հավաքվել
էին՝ տոնելու բժշկական հա
մալսարանի ուսանողական
խորհրդարանի
հիմ
ն ադր
ման 25-ամյակը: Հայաստա
նում առաջին ինքնավար
ուսանողական
կառույցը
ստեղծվել է բժշկականում:
Հիմ
ն ադրվելով
1992-ին՝
կազմակերպության
նպա
տակն էր ապահովել ուսա
նողական
ինքնավարութ
յան և ինքնակառավարման
գործընթացները, նպաստել
ուսանողների հասարակա
կան, գիտական, ինտելեկ
տու ալ, ստեղծագործական,
մշակութային, բարոյական
և հոգևոր զարգացմանը։
Անցել է 25 տարի, և այս ըն
թացքում ուսանողական կա
ռույցի առջև դրված ամենա
կարևոր խնդիրը չի փոխվել.
համախմբել ուսանողությա
նը ամենատարբեր նախա
ձեռնությունների և ծրագրե
րի շուրջ:
ԵՊԲՀ
ուսանողական
խորհրդարանի նախագահ
Ալեքսան Հովհաննիսյանն
ընդգծեց, որ իր ղեկավա
րած կա
ռույցն ա
մուր է և
շարունակում է համախմբել
ուսանողներին:
Ուսանողական
կառույ
ցի հոբելյանն առաջինը
շնորհավորելու հնարավո
րությունն ընձեռվեց բուհի
նախ
կին ռեկ
տոր, ՀՀ ԳԱԱ
ակադեմիկոս Վիլեն Հա
կոբյանին: Նա պատմեց

Հոբելյան

ուսանողական
խորհրդա
րա
նի ստեղծ
ման ու կա
յացման իր հիշողություն
ների մասին: Երկարամյա
նախկին ռեկտորը նշեց, որ
չնայած նորանկախ երկրի
սոցիալտնտեսական մար
տահրավերներին՝ ԵՊԲՀ-ին
հաջողվեց դիմակայել դժվա
րություններին, զարգանալ:
Վկայությունը նաև 25 տարի
առաջ
ուսանողակենտրոն
կառույցի ստեղծումն է:
Ուսանողներին և ուսանո
ղական խորհրդարանի ներ
կա և նախկին անդամ
ն երին
ողջունեցին նախկին ՈւԽ
նախագահներ Արմեն Աշոտ
յանը, Կարեն Ավագյանը,
Անի Ռափյանը, ինչպես նաև
ՈւԽ առաջին նախագահ Ար
տակ Գրիգորյանը: Տարբեր
ոլորտներում կայացած ու
ճանաչված մասնագետները
փաստեցին, որ ուսանողա
կան խորհրդարանը յուրա
քանչյուր ուսանողի համար
հետագա հաջողությունների
մեկնակետն է:
Ուսանողական խորհրդա
րանի հոբելյանը շնորհա
վո
րեց նաև ԵՊԲՀ ռեկ
տոր
Արմեն Մուրադյանը՝ ընդ
գծելով, որ այս միջոցա
ռումը սերունդների միջև
ամուր կապի վկայությունն
է: Ելույթ ունեցան բժշկական
համալսարանի «Մեդունի»
էստրադային և պարային
համույթները,
բժշկակա
նի ուսանողները: ЕРМУ
КВН-ի թիմի տղաների կող
մից վարած միջոցառումն
ուղեկցվեց նաև հումորային
և երաժշտական այլ կատա
րում
ն երով: Ուսանողական
խորհրդարանի բոլոր նախ
կին ղեկավարներն արժա
նացան պատվոգրերի:

Բժշկի ուղին

Կ ԵՆՍԱՔԻՄԻԱՆ Է ՄԱՐԴ ՈՒ ՕՐԳԱՆ ԻԶՄ ՈՒՄ
Միխ այ իլ Աղ աջ ան ով ավ ագը
Ալ եքս անդր Մանթ աշ ով ի
անձն ակ ան բժիշկն էր

Յուրաքանչյուր կառույց առա
ջին հերթին ամբողջական է
այն մարդկանց, անհատների
շնորհիվ, ովքեր ընդհանուր մե
խանիզմի ընդամենը մեկ, բայց
կարևոր մասն են: Բժշ
կա
կան
համալսարանը հարուստ է ոչ
միայն իր 100-ամ
յա պատ
մու
թյամբ, այլև այն մաս
նա
գետ
ներով, ովքեր տասնամյակներ
շարունակ բժշկական բուհի հիմ
նասյուներն են, մեկդարյա պատ
մության կերտողները:
ԵՊԲՀ կենսաքիմիայի ամբիո
նի վարիչ Միխայիլ Աղաջանովը
ողջ կյանքը նվիրել է գիտությա
նը՝ մասնավորապես նեյրոդեգե
ներատիվ հիվանդությունների
կանխարգելմանն ու բուժմանը:
Պրոֆեսորի երկարամյա գոր
ծունեությունը մշտապես բարձր
է գնահատվում թե՛ համալսարա
նի, թե՛ միջազգային գիտական
մտքի կողմից:


Ասում են՝ բժշկական մթնոլոր
տը վարակիչ է: Չգրված այս օրեն
քը հաստատվում է նաև Միխայիլ
Աղաջանովի կյանքի օրինակով:
«Ծնվել եմ բժշկի ընտանիքում և,
կարելի է ասել, ծնված օրվանից եմ
առնչվել բժշկության հետ»,- պատ
մում է նա: Բժշկական մթնոլորտը
վաղ հասակից վարակում է ապա
գա բժիշկ-գիտնականին և կանխո
րոշում նրա հետագա հաջողություն
ների ճանապարհը: Այս ընտանիքի
բժշկա
կան գի
ծը սկիզբ է առ
նում
Միխայիլ Աղաջանով ավագից, ով
Թբիլիսիում մեծ համբավ էր վա
յելում: Վաստակավոր բժիշկը Մի
խայիլ Աղաջանովի պապն էր: Մաշ
կաբան-վեներոլոգի պացիենտներն
անվանի մարդիկ էին, հասարա
կական-քաղաքական գործիչներ,
որոնց բժիշկը բացառիկ արտո
նություն ուներ բուժզննելու տնային
պայմաններում: Նրա հանրաճանաչ
հիվանդներից էր նաև ազգօգուտ
բարեգործություններով
հայտնի,
լայն ժողովրդականություն վայելող
բարերար Ալեքսանդր Մանթաշովը,
ով նաև Միխայիլ Աղաջանով ավա
գի կնոջ ազգականն էր: Տարիների
ընթացքում բժիշկ-հիվանդ փոխհա
րաբերությունները փոխակերպվում
են ամուր ընկերության, ինչի մասին

է վկայում 1900-ականների սկզբին
Թբիլիսիում արված պատմական
լուսանկարը, որն այսօր Միխա
յիլ Աղաջանով կրտսերը խնամքով
պահպանում է ընտանեկան լուսան
կարների արխիվում:
Միխայիլ Աղաջանովը Հոկտեմ
բերյան հեղափոխությունից տա
րիներ անց Վրաստանի երկու՝ այն
ժամանակվա անվտանգության և
ներքին գործերի նախարարություն
ների բժշկական վարչությունների
խորհրդատուն էր: 1920-ականնե
րին Թբիլիսիի մտավորականնե
րից մի քանիսը՝ այդ թվում Միխա
յիլ Աղաջանովի պապը, իր երեք
որդիներից երկուսին ուղարկում է
Իտալիա՝ կրթություն ստանալու:
Տղաներից մեկը մնում է Իտալիա
յում և վերադառնում ծննդավայր
միայն տարիներ հետո: Մյուսը,
Իտալիայում
տնտեսագիտական
կրթություն ստանալուց հետո, վե
րադառնալով հայրենիք, նույնպես
ընտրում է բժիշկ դառնալու ուղին:
Միխայիլ Աղաջանով ավագի փոքր
որդին՝ Իոսիֆ Աղաջանովը, մաս
նագիտությամբ ինժեներ էր, պա
տերազմական տարիներին հան
գամանքների բերումով ավտով
թարից մահանում է երիտասարդ`
29 տարեկան հասակում: Հոր մա
հից հետո Միխայիլ Աղաջանովի
դաստիարակությամբ
զբաղվում
է մայրը, պապը, տատը, ինչպես
նաև մասնագիտությամբ բժիշկ հո
րեղբայրը՝ մաշկաբան-վեներոլոգ
Գեորգի Աղաջանովը, ով Վրաստա
նի գիտահետազոտական ինստի
տուտում բաժնի վարիչ էր: Նա ևս
մեծ ներդրում ուներ իր եղբորորդու
մասնագիտության ընտրության և,
հետագայում՝ կայացման գործում:

Մասնագիտական
գործունեությունը նվիրեց
կենսաքիմիային

1957 թվականը ճակատագրական
էր Միխայիլ Աղաջանովի կյանքում:
Արծաթե մեդալով ավարտելով միջ
նակարգ դպրոցը՝ «ընտանեկան
խորհրդի» որոշմամբ տեղափոխ
վում է Երևան: Հանձնելով միայն
մեկ քննութ
յուն քի
միա
յից՝ նա ըն
դունվում է Երևանի բժշկական ինս

Միխայիլ Աղաջանով

ԿԱՏ ԱՐՎՈՂ ԲՈԼ ՈՐ ԳՈՐԾԸՆԹ ԱՑՆ ԵՐԻ ՀԻՄՔ ՈՒՄ
տիտուտ՝ հավերժ կապելով կյանքը
բժշկագիտության հետ:
Թբիլիսիից Երևան գալով՝ Մի
խայիլ Աղաջանովը ծանոթանում
է բժշկագիտության, ինչպես նաև՝
կենսաբանական գիտությունների
ոլորտի մի շարք հեղինակություն
ների հետ: Այդ խոշոր գիտնական
ներից էր ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից ան
դամ, կենսաբանական գիտություն
ների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահան
Մխիթարյանը, ով երկար տարի
ներ ղեկավարել է ԵՊԲՀ կենսաքի
միայի ամբիոնը: Ուսուցչի, ավագ
գործընկերոջ, ՀԽՍՀ գիտության
վաստակավոր գործչի լուսանկարը
տարիներ շարունակ փակցված է
Միխայիլ Աղաջանովի աշխատա
սենյակում: Հենց նրա առաջնոր
դությամբ է նույն ամբիոնի ապա
գա ղեկավարը որպես մասնագի
տացում ընտրում կենսաքիմիան և
լիովին ընկղմվում մասնագիտութ
յան առանձնահատկությունների ու
հնարավորությունների բացահայտ
ման գործընթացում: Տարիներ անց
չի ափսոսում, որ դարձավ ոչ թե կլի
նիցիստ՝ բուժող բժիշկ, այլ մասնա
գիտական գործունեությունը նվի
րեց բժշկագիտությանը, կենսաքի
միային:
«Կենսաքիմիան բացատրում է
կյանքի քիմիական հիմունքները:
Կենսաքիմիան է մարդու օրգանիզ
մում կատարվող բոլոր գործընթաց
ների հիմքում: Ուղեղի և աղեստա
մոքսային տրակտի, ինչպես նաև
մյուս օրգանների կառուցվածքը

կարելի է արտահայտել քիմիական
բանաձևերով»,- մասնագիտության
բուն իմաստը բացատրում է պրո
ֆեսոր Աղաջանովը:
Անդրադառնալով իր ղեկավարած
ամբիոնին՝ կենսաքիմիկոսն ընդգ
ծում է, որ 1923-ին ստեղծված ամ
բիոնը հիմ
ն ադրումից ի վեր աչքի է
ընկել իր ավանդույթներով: Ամբիո
նի առաջին վարիչը ԵՊՀ ռեկտոր,
պրոֆեսոր Հակոբ Հովհաննիսյանն
էր, այնուհետև 1937-ից ամբիոնը ղե
կավարել է Հայաստանում կենսա
քիմիական գիտության հիմ
ն ադիր
Հրաչյա Բունիաթյանը: Նա 1943ին Հայաստանի այլ ականավոր
գիտնականների հետ հիմ
ն ադրել
է ՀՍՍՀ Գիտությունների ազգա
յին ակադեմիան: Աշխարհահռչակ
գիտնականի ղեկավարության տա
րիներին ամբիոնում իրականացվել
են լայնածավալ նեյրոքիմիական
հետազոտություններ: 1961-ից մինչև
իր կյանքի վերջը Հրաչյա Բունիաթ
յանն իր հիմ
նադ
րած ՀԽՍՀ ԳԱ
կենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօ
րենն էր, որը 1982-ից կոչվում է նրա
անունով։ Ամբիոնի գիտական նվա
ճում
ն երի զարգացմանը նպաստել
են նաև պրոֆեսորներ Գաբրիել
Խաչատրյանը և Էմիլ Մխեյանը:
Ամբիոնում իրենց դոկտորական
թեզերն են պաշտպանել պրոֆե
սորներ Էլեոնորա Միքայելյանը,
Դիանա Գևորգյանը և Մագդալինա
Մելքոնյանը, ով 1993-ից մինչ այժմ
ղեկավարում է բժշկական քիմիայի
ամբիոնը:

«Ամբիոնի մթնոլորտը միշտ աշ
խատանքային է եղել: Համալսա
րանում տարիներ առաջ սովորա
կան եր
ևույթ էին դի
տար
կում այն
հանգամանքը, որ ամբիոնի լույ
սերն ան
գամ կես
գի
շերն անց կա
րող է հանգած չլինեին, աշխատա
կիցներն աշխատում էին մինչև ուշ
գիշեր»,- ասում է կենսաքիմիայի
ամբիոնի վարիչը՝ հավելելով, որ
այսօր էլ աշխատանքներ են տար
վում ամբիոնի լավագույն ավան
դույթները պահպանելու ուղղութ
յամբ: Նրա գնահատմամբ`առանց
գիտության հնարավոր չի կարող
գոյություն ունենալ որևէ բարձրա
գույն ուսում
ն ական հաստատութ
յուն, և 
հենց գի
տութ
յունն է բու
հը
դարձնում համալսարան։ Բոլոր
աշխատակիցներն իրենց հարուստ
փորձը փոխանցում են երիտասարդ
սերնդին։ Ամբիոնի երկարամյա աշ
խատակիցներից է դոցենտ Լիլիա
Չիլինգարյանը, ով արդեն ավելի
քան կես դար է իր հարուստ մաս
նագիտական փորձը փոխանցում է
ապագա բժիշկներին։

Կենսագրական տվյալներ

1957-1963թթ. սովորել և գերա
զանցությամբ ավարտել է Երևանի
պետական բժշկական ինստիտու
տի բուժական ֆակուլտետը: 19631966թթ. ե
ղել է բժշկա
կան ինս
տի
տուտի կենսաքիմիայի ամբիոնի
ասպիրանտ, 1966-1974թթ.՝ ամ
բիոնի ասիստենտ, 1974-1984թթ.՝
նույն ամբիոնի դոցենտ, 1984-

Բժշկի ուղին

1986թթ՝ պրոֆեսոր: 1988-1991թթ.
համատեղությամբ աշխատել է որ
պես Երևանի բժշկական ինստիտու
տի գիտության գծով պրոռեկտոր:
Հենց այս տարիներին նրա ջանքե
րով ՀԽՍՀ բժշկական գիտություն
ների ակադեմիային կից հիմ
ն ադր
վել է պարբերական հիվանդութ
յան պրոբլեմային հանձնաժողովը:
1986-2008թթ. եղել է կենսաքիմիայի
ամբիոնի վարիչը, 2008-2011թթ.՝
կենսաքիմիայի
ամբիոնի
պրո
ֆե
սոր, ա
պա՝ 2011-ից, կրկին
կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ:
Բազմաթիվ վերապատրաստում
ն եր
է անցել, այդ թվում՝ Մոսկվայի Լոմո
նոսովի անվան պետական համալ
սարանում, Մոսկվայի բժիշկների
կատարելագործման կենտրոնական
ինստիտուտում, Կիևի պետական
բժշկական ինստիտուտում, Ճապո
նիայի Կիտասատոյի համալսարա
նում և այլուր: 1986-ին Մոսկվայում
ԽՍՀՄ ազգային տնտեսության նվա
ճում
ն երի ցուցահանդեսում արժա
նացել է ոսկե մեդալի, 1988-ին ՍՍՀՄ
կրթության պետական կոմիտեի
կող
մից ստա
ցել է մե
դալ: 1992-ին
Ճապոնիայի Կիտասատոյի համալ
սարանը նրան շնորհել է ազգային
մեդալ։ 2000-ին արժանացել է ԵՊԲՀ
ոսկե մեդալի, իսկ 2010-ին՝ ոսկե
կրծքանշանի։ 2010-ին արժանացել է
ՀՀ գիտության վաստակավոր գործ
չի կոչման։ 2014-ին գիտակրթության
և գործնական առողջապահութ
յան ոլորտում ունեցած նշանակալի
ավանդի և ծննդյան 75-ամյակի կա
պակցությամբ պրոֆեսոր Միխայիլ
Աղաջանովը ԵՊԲՀ-ի կողմից պարգ
ևատրվել է ոսկե շքանշանով: 2015ին ՀՀ գիտության պետական կոմի
տեի կողմից գիտնականն արժանա
ցել է ոսկե մեդալի:

Բժշկի մասնագիտությունն են
ընտրել նաև Միխայիլ
Աղաջանովի երեխաները
Լուսինե Աղաջանովան ավարտել է
ԵՊԲՀ-ն, այժմ բնակվում է ԱՄՆ-ում,
կլինիկական և գիտական հաջողված
գործունեություն է ծավալում Սթեն
ֆորդի համալսարանում: Միխայիլ
Աղաջանովի զույգ աղջիկներից
Ելենա Աղաջանովան պրոֆեսոր է,
«Մուրացան» հիվանդանոցային հա
մալիրի էնդոկրինոլոգիայի կլինիկա
յի ղեկավարն է, էնդոկրինոլոգիայի
ամբիոնի վարիչը: 1996 թվականին
դաժան հանգամանքներում կյանքից
հեռացել է Միխայիլ Աղաջանովի
որդին՝ Իոսիֆ Աղաջանովը, ով այդ
ժամանակ սովորում էր ԵՊԲՀ 3-րդ
կուրսում: Միխայիլ Աղաջանովի կի
նը՝ Նելլի Ահարոնովան, մանկա
վարժ է, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան
դպրոցի փոխտնօրենը: Նաև նկար
չությամբ է զբաղվում, պարբերաբար
ցուցահանդեսներ է կազմակերպում
ոչ միայն Հայաստանում, այլև Սան
Ֆրանցիսկոյում:
Բժշկի մասնագիտությունն Աղա
ջանովն երի ընտանիքում սերնդե
սերունդ է փոխանցվում: ԵՊԲՀ-ի
4-րդ կուրսում է սովորում նաև Ելե
նա Աղաջանովայի և ԼՕՌ հիվան
դությունների ամբիոնի պրոֆեսոր
Վարդան
Ազնաուրյանի
որդին՝
Միխայիլ Ազնաուրյանը: Միխայիլ
Աղաջանովն ունի չորս թոռ՝ 3 տղա,
1 աղջիկ:
Հաջողություններ

Ալցհեյմերի հիվանդության
ուսում
ն ասիրման ոլորտում

Միխայիլ Աղաջանովը հասարա
կական ակտիվ գործունեությամբ է
զբաղվում: 2002-ից Ալցհեյմերի հի
վանդության հայկական ասոցիա
ցիայի հիմ
ն ադիր նախագահն է,
2004-2015թթ. ԵՊԲՀ ՈՒԳԸ-ի գիտա
կան հիմ
ն ադիր ղեկավարը, 2006-ից
ԵՊԲՀ էթիկայի կոմիտեի նախագա

հը, 2012-ից՝ Հայաստանի կենսա
քիմիական ասոցիացիայի փոխնա
խագահը, 2014-ից՝ «Нейрохимия»
հանդեսի գլխավոր խմբագիրը, 2014-ից՝ «Neurochemical journal» հանդե
սի գլխավոր խմբագիրը, 2014-ից՝
ՀՀ գիտպետկոմի «Բժշկություն»
հանձնաժողովի նախագահը։ 2017ի մարտին ԵՊԲՀ ռեկտորի հանձ
նարարությամբ
համալսարանում
ստեղծվում է կարգապահական
հանձնաժողով, որի նախագահն է
նշանակվում Միխայիլ Աղաջանովը։
Աշխարհի առաջատար բուհերում
գործող այս կոմիտեների նպա
տակն ուսանողների, առհասարակ
բոլոր աշխատակիցների իրավունք
ների և պարտականությունների
ոլորտում առաջացող խնդիրների
կանոնակարգումն է: Կարգապա
հական հանձնաժողովը կազմված
է 12 ան
դամ
նե
րից, ով
քեր հանձ
նաժողովային
կարգով
քննար
կում և առաջարկներ են ներկա
յացնում բուհի ուսանողներին կամ
աշխատակիցներին
վերաբերող
ամենատարբեր հարցերի շուրջ:
Բժիշկ-գիտնականն անդամակցում է
նաև շուրջ մեկ տասնյակ հեղինակա
վոր միջազգային մասնագիտական
միավորում
ն երի: Միխայիլ Աղաջա
նովը հպարտությամբ է պատմում
«Нейрохимия» հեղինակավոր հան
դեսում գլխավոր խմբագրի իր պատ
վաբեր գործունեության մասին:
Ռուսալեզու գիտական հանդեսն
ամենամսյա պարբերականությամբ
ժամանակակից նեյրոքիմիայի նո
րագույն բացահայտում
ն երի վերա
բերյալ ընթերցողին է ներկայաց
նում հագեցած տեղեկատվություն:
Գիտության վաստակավոր գործ
չի ղեկավարությամբ պաշտպանվել
է 6 դոկտորական, 28 թեկնածուա
կան ատենախոսություն, նա 300-ից
ավելի գիտական աշխատանքների,
բժշկական կենսաքիմիայի ոլորտում
6 հեղինակային իրավունքի, 3 դա

Միխայիլ Աղաջանով

սագրքի և բազմաթիվ ուսում
ն ամե
թոդական ձեռնարկների հեղինակ է:
Արդեն 15 տարի է՝ Միխայիլ Աղա
ջանովի հասարակական գործու
նեության առանցքում է Ալցհեյմերի
հիվանդության հայկական ասոցիա
ցիայի գործունեությունը: Ինչպես
աշխարհում գոյություն ունեցող մի
շարք այլ միջազգային կազմակեր
պությունների, այդ թվում այս մաս
նագիտական միավորման խնդիրն է
բարձրացնել բնակչության իրազեկ
վածության աստիճանը` շեշտադրե
լով այն փաստը, որ Ալցհեյմերը հի
վանդություն է, այլ ոչ թե ծերությանը
բնորոշ դրսևորում։ Այս ասոցիա
ցիան հայ համայնքի աջակցությամբ
իր մասնաճյուղն ունի նաև ԱՄՆ-ում:
2018 թվականի մայիսին ԵՊԲՀ-ում
նախատեսվում է համատեղ ջանքե
րով անցկացնել Ալցհեյմերի հիվան
դությանը նվիրված գիտաժողով:
Գիտնականն ընդգծում է, որ իրենց
համար օրակարգային է աշխա
տանքներն ուղղել այս հիվանդութ
յամբ ապրող մարդկանց կյանքի
որակի բարելավմանը, ուսում
ն ա
սիրել հիվանդության պատճառ
ներն ու գտնել բուժման ուղիները:
Հետևաբար իրազեկման աշխա
տանքներն ու ուսում
ն ասիրություն
ները չեն սահմանափակվում միայն
սեպտեմբերով, որն ընդունված է
համարել Ալցհեյմերի հիվանդության
իրազեկման ամիս: Հիվանդության
տարածվածությունը Երևանում և
մարզերում պարզելու նպատակով
ասոցիացիան առաջիկայում ծրագ
րում է իրականացնել լայնածավալ
ուսում
ն ասիրություններ, որոնք կմեկ
նարկեն եկող տարվա գարնանը՝
Կոտայքի մարզից: Հիվանդության
պաթոգենեզի
հետազոտությունը,
դրա կանխարգելումը և բուժման
ուղիների մշակումը կենսաքիմիայի
ամբիոնի հիմ
ն ական գիտական ուղ
ղություններից է։ Այդ տեսակետից

ամբիոնում զգալի հաջողություններ
են գրանցվել «Ալցհեյմերի փորձա
րարական հիվանդության բուժման
բնագավառում»։ Միխայիլ Աղաջա
նովը հիշում է նաև տարիներ առաջ
իր ելույթը Սանկտ Պետերբուրգում,
որտեղ նա հայտնեց գիտականորեն
հիմ
ն ավորված իր կարծիքն այն մա
սին, որ ուղեղի նյարդային բջիջները
վերականգնվում են: Այսօր արդեն
գիտական աշխարհում շատերի կող
մից հիմ
ն ավորված և ընդունված այս
տեսությունն ունի բազմաթիվ համա
խոհներ:

Առանց օտար լեզուների իմա
ցության անհնար է պատկերացնել
բժշկի հաջողությունը
Երկարամյա մասնագետը վստահ
է, որ ժամանակակից աշխարհում
անհնար է պատկերացնել բժշկի
մասնագիտական
զարգացումն
առանց օտար լեզուների իմացութ
յան: Պրոֆեսորը մեջբերում է իր օրի
նակը: Նա Թբիլիսիում հաճախել է
գերմանական մանկապարտեզ, իսկ
ուսանողական տարիներից արդեն
սկսել է վարժ տիրապետել անգլե
րենի: Բացի ռուսերենից՝ ազատ հա
ղորդակցվում է նաև անգլերենով,
ինչպես նաև նա առաջիններից
էր, ով նախորդ դարի 70-ականնե
րի վերջին սկսել է հենց այս օտար
լեզվով կենսաքիմիա դասավանդել
ԵՊԲՀ արտասահմանցի ուսանող
ներին: Հետագայում օտարալեզու
ուսուցումը, բուհում պահանջարկից
ելնելով, ընդլայնվել է և արդեն ավե
լի քան երեք տասնամյակ է ԵՊԲՀում 26 երկրի քաղաքացիներ բժշկա
կան կրթություն են ստանում օտար
լեզուներով: Միխայիլ Աղաջանովի
խոսքով՝ այսօր առավել խստացված
և բարձր պահանջներ են դրված ու
սանողների և առավելապես բժշկա
կան կրթություն ստացողների առջև:
«Ուսանողը չի կարող դառնալ լավ

բժիշկ և չի դառնա՝ առանց օտար լե
զուների իմացության, առանց ինքն
իր վրա շարունակական աշխա
տանքի»,- ընդգծում է զրուցակիցս:
Պատահական չէ, որ պրոֆեսորն
իր օրը վաղ առավոտից սկսում է ոչ
միայն գիտական ոլորտի, այլև աշ
խարհում կատարվող նորություն
ներին ծանոթանալու, ինչպես նաև
աշխարհի տարբեր անկյունների
գործընկերների կողմից իրեն ուղղ
ված էլեկտրոնային նամակներին
պատասխանելու պարտադիր պայ
մանից: Ն
 ա վստահ է, որ համալա
սարանական կրթության հիմքում
այն մոտեցում
ն երն են, որոնցից
օգտվելու դեպքում ուսանողը հնա
րավորություն կունենա հաղորդակց
վել աշխարհում գոյություն ունեցող
գիտական բոլոր գանձերի հետ:
Կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչն
ուրախությամբ է նշում, որ հաճե
լի է տեսնել երիտասարդների, ով
քեր գիտության ոլորտում ակտիվ
աշխատանքներ են տանում: Նա
կարևորում է ապագա բժիշկների
համալիր զարգացումը, բանավոր
խոսքի հմտությունների առկայութ
յունը՝ հետագայում հիվանդների
հետ հաղորդակցվելու, տարբեր մի
ջոցառում
ն երին զեկուցվող նյութը
գրագետ ներկայացնելու, ժամա
նակակից աշխարհին համընթաց
քայլելու նպատակով: Պրոֆեսորը
վստահ է, որ յուրաքանչյուր ուսանող
կամ դասախոս պետք է մասնակիցը
դառնա այն մեծ ծրագրերի ու նախա
ձեռնությունների իրականացմանը,
ո
րոնք դրված են այ
սօր բժշկա
կան
համալսարանի առաջ:
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
 ուսանկարները՝ ՄԻԽԱՅԻԼ
Լ
ԱՂԱՋԱՆՈՎԻ անձնական արխիվից
և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Հարցազրույց

Լ
 ՈՐԴ ԵՐ Ի ՊԱԼ ԱՏ Ի ՄԻԱԿ ՀԱՅ Ը՝ 
ՎԻՐ ԱԲ ՈՒՅԺ ԱՐ Ա Դ ԱՐԶ ԻՆ. 
ՀԱՅ ԺՈՂ ՈՎ ՈՒՐԴՆ ԱՌ ԱՆՁՆ ԱՀ ԱՏ ՈՒԿ Է
 որդ Արա Դարզի կամ
Լ
Արա Վարդգեսի Թերզյան...
Ականավոր
բրիտանա
հայ վիրաբույժ, լապարաս
կոպիկ
վիրաբուժության
առաջամարտիկ, Միացյալ
Թագավորության Լորդերի
պալատի անդամ, Առողջա
պահական համաշխարհա
յին
նորարարությունների
ինստիտուտի
նախագահ,
Մեծ Բրիտանիայի առող
ջապահության
նախկին
նախարար... Հազարավոր
կյան
քեր փրկած մեր հայ
րենակցին
միջազգային
ասպարեզում ճանաչում են
որպես առողջապահական
համակարգերում նորարա
րական բարեփոխում
ն երի
ներդրման կողմ
ն ակից և
ջատագով: Լորդ Դարզին
ծնվել է 1960 թվականի մա
յիսի 7-ին, Իրաքի Մոսուլ
քաղաքում: 17 տարեկա
նում տեղափոխվել է Իռ
լանդիա, այնուհետև՝ Անգ
լիա: Նա Մեծ Բրիտանիայի
Թագավորության՝ ամենա
հին եւ ամենահեղինակավոր
գիտական
ակադեմիայի
անդամ է: 2002 թվականին
նա Թագուհու կողմից ար
ժանացավ ասպետի կոչման
բժշկության եւ վիրաբու
ժության ոլորտում ունեցած
ավանդի համար:
Իր մականունը Արա Դար
զին ընտրել է Դուբլինում:
«Արա անունը նման է իռլան
դական տարածված անձ
նանվան՝ Դարա: Դարզին
նման է իռլանդական տա
րածված ազգանվան՝ Դար
սի: Այսպիսով, ինձ սկսեցին
կոչել Դարա Դարսի»,- մի
առիթով պատմել է մեր հայ
րենակիցը:

- Լորդ Դարզի, Դուք և՛ բժիշկ եք,
և՛ քաղաքական գործիչ, Դուք աշ
խարհի առաջատար վիրաբույժնե
րից մեկն եք, Ձ
 եր ձայնն առաջա
տար է գլոբալ առողջապահական
քաղաքականության
ոլորտում:
Ինչպե՞ս եք կարողանում համատե
ղել այս ամենը:
- Դա, անկասկած, պահանջում
է մի փոքր հավասարակշռում: Իմ
ժամանակը ես տնօրինում եմ շատ
հանգամանորեն և ունեմ նաև փոր
ձառու թիմ, որն օգնում է ինձ անել
դա: Չափազանց կարևոր է առանձ
նացնել առաջնահերթ անելիքները,
ինչի շնորհիվ ես համոզված եմ լի
նում, որ ամեն ինչ արդյունավետո
րեն է արված: Այնուամենայնիվ, իմ
հիվանդները միշտ առաջին տեղում
են, և այդ գաղափարը գերիշխել
է իմ ողջ կարիերայի ընթացքում:   
-Ձեր հարցազրույցներում միշտ
ընդգծում եք փոփոխություններ
կատարելու
կարևորությունը:
2007-2009 թվականներին Դուք
եղել եք Միացյալ Թագավորության
առողջապահության նախարարը
և զգալի բարեփոխում
ն եր եք իրա

կանացրել երկրի ազգային առող
ջապահական համակարգում: Ձեր
տեսանկյունից՝ այսօր ի՞նչ մար
տահրավերներ գոյություն ունեն
գլոբալ առողջապահական համա
կարգում:
- Ծերացող և աճող բնակչութ
յունն էական մարտահրավեր է
դառնում գլոբալ առողջապահա
կան համակարգի համար: Աշ
խարհի բնակչությունը ներկայումս
աճում է տարեկան մոտավորա
պես 1%-ով՝ ստեղծելով հսկայական
ծանրաբեռնվածություն
գլոբալ
ռեսուրսների,
ֆինանսների
և
տեխնոլոգիաների առումով: Մենք
ամբողջովին կախված ենք հար
մարվելու եւ նորացվելու մեր ունա
կությունից, որպեսզի կարողանանք
աջակցել աճող բնակչությանը:
-Դուք փրկել եք Ձեր կոլեգանե
րից մեկի՝ Լորդ Բրեննանի կյանքը
հենց Լորդերի պալատի նիստի ըն
թացքում: Կպատմե՞ք այդ մասին:
Եղե՞լ են արդյոք էլի նման դեպքեր:
- Այո, ինձնից իսկապես պա
հանջվում էր վերակենդանացնել
Լորդերի պալատում ելույթի ժամա

Արա Դարզի
նակ սրտի կաթ
ված ստա
ցած
գործընկերոջս՝ կիրառելով դե
ֆիբրիլյատոր և սիրտ-թոքային
վերակենդանացում: Սա մի
եզակի իրավիճակ էր, և,
բարեբախտաբար, ես ստիպ
ված չեղա անել դա նորից: Ես
վիրահատել եմ նաև նախկին
վարչապետին, մի դեպք, որը
գաղտնի էր պահվում մինչ այս
տարի, երբ հրապարակվեց
նրա ինքնակենսագրությունը:
 -Պրոֆեսոր, ինչպե՞ս ընտրե
ցիք բժշկությունը, իսկ այնու
հետև քաղաքականությունը:
- Ես ցանկանում էի տարբերվել
ծնողներիցս: Հետաքրքրված էի
և՛ ինժեներիայով, և՛ բժշկութ
յամբ, բայց ընտ
րե
ցի բժշկութ
յու
նը: Ես գի
տեի, որ դա լի
նե
լու
է մարտահրավեր մշտապես փո
փոխվող հորիզոններով, և հենց
այդ միտքն էլ ոգեշնչեց ինձ:
Ես չէի պլանավորել դառնալ քա
ղաքական գործիչ: Ինձ համար մեծ
անակնկալ էր, երբ ինձ խնդրեցին
դառնալ Մեծ Բրիտանիայի կառա
վարության անդամ՝ որպես առող
ջապահության պետքարտուղարի
տեղակալ: Ես համաձայնեցի միայն
մեկ պայմանով, որպեսզի շաբաթը
մեկ անգամ վիրահատություններ
կատարեմ. դա ես չէի կարող թող
նել:
-Դուք ծնվել եք Մոսուլում, Իրա
քում: Հայոց ցեղասպանության
հետևանքով Ձեր պապերը տե
ղահանվել են Էրզրումից: Կխնդ
րեի ներկայացնել Ձեր ընտանիքի
փրկության պատմությունը: Ինչ
պե՞ս Դուք հայտնվեցիք Լոնդոնում:
- Իմ ընտանիքը սերում է Էրզրու
մից, ինչպես Դուք նշեցիք: Հորս
պապը (Թադեոս Շիրոյան – հեղ.) և
նրա հինգ երեխաներից չորսը մա
հապատժի ենթարկվեցին Հայոց
ցեղասպանության ժամանակ՝ 1915
թվականին, և նախատատս (Էլ
բիզ Շիրոյան – հեղ.) ու հայրա
կան տատս (Արևալույս Շիրոյան)
ընտանիքի
միակ
անդամ
ն երն
էին, ովքեր կարողացան փրկվել:
Նրանք բոկոտն քայլեցին մինչև
Մոսուլ, որտեղ հետագայում ծնվեց
հայրս: Ես մեծացել եմ Բաղդադում:
Ընտանիքս տեղափոխվեց Իռլան
դիա՝ նախքան Ծոցի պատերազմը
(1990-1991թթ. Պարսից ծոցի պատե

րազմը – հ
 եղ.): Այդ ժամանակ ես 17
տարեկան էի: Ավարտեցի բժշկա
գիտության դասընթացը Թրինիթի
քոլեջում և 1990 թվականին տեղա
փոխվեցի Լոնդոն, որպեսզի ընդ
լայնեմ իմ վիրաբուժական կարիե
րան:
-Դուք հաճախ եք ասում. «Չնայած
ես երբեք չեմ եղել Հայաստանում՝
ես մե
ծա
ցել եմ՝ զգա
լով ինձ
հայ»: Վերջերս Դուք այցելեցիք
Հայաստան: Ինչպիսի՞ն էր Ձեր
տպավորությունը: Արդյո՞ք զգացիք
Ձեզ ինչպես հայրենիքում:
- Ես չեմ տե
սել այն
պի
սի չա
պա
կանված
բնական
գեղեցկութ
յուն, ինչպիսին Հայաստանում է:
Լանդշաֆտները հիանալի են, եկե
ղեցիներն ու վանքերը՝ ճարտարա
պետորեն հրաշալի: Այնուամենայ
նիվ՝ հայ ժո
ղո
վուրդն է դարձ
նում
Հայաստանը
առանձնահատուկ
երկիր. բոլորն այնքան դրական են՝
անկախ վշտից ու դժվարություննե
րից, որոնց բախվել է երկիրն անց
յալում:
-Պրոֆեսոր, Ձեզ հաջողվու՞մ է
ժամանակ գտնել հանգստի հա
մար: Ե
թե ա
յո, ինչ
պե՞ս եք նա
խընտրում հանգստանալ:
- Հանգստի համար ժամանակ
գտնե
լը մի փոքր դժվար է, բայց
ես փորձում եմ անցկացնել որքան
հնարավոր է շատ ժամանակ ըն
տանիքիս հետ:
-Որպես Բրիտանիայի ամենան
շանավոր հայ և որպես աշխարհի
հայտնի վիրաբույժներից մեկը՝
կիսվեք, խնդրում եմ, մեր ապագա
բժիշկների հետ հաջողության Ձեր

բանաձևով: Ո՞րն է Ձեր խորհուրդը
նրանց:
- Չկա ինչ-որ հատուկ համընդհա
նուր բանաձև, որը տանում է դեպի
հաջողություն, հատկապես այնպի
սի մշտապես փոփոխվող ոլորտում,
ինչպիսին բժշկությունն է: Իմ ամե
նա
մեծ խոր
հուրդն է՝ տվե՛ք շատ
հարցեր, ուշադիր լսե՛ք Ձեզ շրջա
պատող մարդկանց և մի՛ վախեցեք
սխալներ գործելուց, պարզապես
հավաստիացեք, որ սովորում եք
այդ սխալներից:
-Արդյո՞ք Ձեր հայկական ծագումն
ինչ-որ դեր խաղացել է հաջողութ
յան հասնելու հարցում:
- Ես շատ հպարտ եմ իմ հայկական
ծագմամբ, և այն, անշուշտ, ազդե
ցություն է թողել իմ հետագա կյան
քի ու աշխարհայացքի վրա: Չնա
յած ես չեմ մեծացել Հայաստանում,
բայց մշտապես ինձ հայ եմ զգացել:
Ես այցելել եմ հայկական եկեղեցի
ներ, ծնողներիս հետ միշտ վառ եմ
պահել հայկական ժառանգությու
նը: Ես եկա Հայաստան՝ բժիշկների
նոր սերունդներ վերապատրաս
տելու, և հայ բժիշկներին բերեցի
Միացյալ Թագավորություն՝ միա
ձուլելով իմ կյանքի կարևոր տար
րերը:
-Պլանավորո՞մ եք, արդյոք, կրկին
այցելել Հայաստան:
- Ի
հար
կե: Ես միշտ հա
ճույք եմ
ստանում իմ երկիր այցելելիս և
կշարունակեմ գալ Հայաստան այն
քան հաճախ, որքան կկարողանամ:
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հասարակություն

ԲԱՐ ԵԳ ՈՐԾ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը ԲՈՒՄ ԵՐ ԱՆԳ Է

Հինգ տարի է, ինչ ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ դպրոցն
Ամանորին ընդառաջ հանդես է գալիս բարեգործական
նախաձեռնություններով: «Բարեգործությունը բումե
րանգ է...» միջոցառում
ն երի շարքն այս տարի ամփոփ
վեց ԵՊԲՀ-ի կարմիր դահլիճում։ Դպրոցի շնորհալի
աշակերտները ներկայացրին համերգային ծրագիր:
Հերացիականները, շարունակելով իրենց ավանդույթը,
այս տարի ևս կազմակերպեցին բարեգործական միջո
ցառում
ն եր, որոնց արդյունքում ձևավորված գումարը՝
850 հազար ՀՀ դրամը, աշակերտական և ծնողական
խորհուրդների ներկայացուցիչներից կազմված հանձ
նաժողովի որոշմամբ փոխանցվեց «Հերացի» թիվ 1 հա
մալսարանական հիվանդանոցի տարածքում վիրավոր
զինվորների համար կառուցվող վերականգնողական
կենտրոնին:
Միջոցառման հատուկ հյուրն էր ՀՀ մշակույթի վաս
տակավոր գործիչ, «Օգնեմ» բարեգործական հիմ
ն ադ
րամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Էդգար
Գյանջումյանը: Խոսելով բարեգործության և, առհասա
րակ, մարդկային արժանիքների մասին՝ կոմպոզիտորն
ընդգծեց, որ ամեն ինչի հիմքում սերն է, և միայն այս
մոտեցմամբ է հնարավոր աշխարհն ավելի լավը դարձ
նել։ ԵՊԲՀ ուսում
ն ական աշխատանքների գծով պրո
ռեկտոր Լարիսա Ավետիսյանը նշեց, որ համալսարա
նում հպարտանում են ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ դպրոցի
աշակերտների ոչ միայն կրթական, այլև հասարակա
կան, մշակութային և այլ ոլորտներում դրսևորած հաջո
ղություններով:

Դպրոցի տնօրեն Նարինե Սարգսյանն էլ շեշտեց, որ
ամենամյա միջոցառում
ն երն առաջին հերթին նպատակ
ունեն երեխաների շրջանում ձևավորել արժեհամա
կարգ՝ մարդասիրություն, գթասրտություն: Նշենք, որ
առաջին 3 տարիներին աշակերտական և ծնողական
համայնքի ներկայացուցիչները դպրոցի աշխատակից
ների ուղեկցությամբ այցելել են հիվանդանոցներ և
մանկատներ` երեխաներին նվիրելով քաղցրավենիք,
միրգ և գրենական պարագաներ:
2014 -ին հերացիականները ամանորյա անակնկալ
էին մատուցել Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղի՝
Ստեփանյանների սոցիալապես անապահով ընտանի
քին՝ նրանց տրամադրելով դրամական աջակցություն,
սննդամթերք և հագուստ: 2015 և 2016 թվականներին
բարեգործական միջոցառում
ն երի հասույթը տրա
մադրվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ
Կուտական ( 2016) և Տրետուք (2017) գյուղերի դպրոց
ների, մանկապարտեզների երեխաներին և աշխա
տակիցներին, որոնք ստացել են դրամական աջակ
ցություն, հագուստի և քաղցրավենիքի փաթեթներ:
Նշենք, որ համաձայն ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ դպրո
ցի ռազմավարության՝ 2016-17 ուսում
ն ական տարվա
համար մշակվել և հաստատվել է հստակ գործողութ
յունների ծրագիր, որն ուղղված է աշակերտների ար
ժեքային համակարգի զարգացմանը, բարեգործության
մշակույթի ձևավորմանը, նախաձեռնող, հայրենասեր և
բանիմաց քաղաքացիների պատրաստմանը:
«Բարեգործությունը բումերանգ է…» խորագրով միջո
ցառում
ն երի շարքն այս տարի ևս մեկնարկել էր նոյեմ
բերին և նպատակ ուներ երեխաների շրջանում զար
գացնել ձեռնարկատիրական հմտություններ, մարդա
սիրական արժեքներ: Քաղաքացիական դիրքորոշում
ձևավորելու նպատակով կազմակերպվել են քաղց
րավենիքի բարեգործական տոնավաճառներ, ինչպես
նաև կազմակերպվել են աշակերտների ձեռքի աշխա
տանքների ցուցահանդեսներ, որոնց ընթացքում ներ
կայացվել են կավե աշխատանքներ, ամանորյա տո
նական պարագաներ:
Դպրոցի բազմաթիվ հաջողությունները բարձր գնա
հատեց նաև ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։
Ռեկտորատի նիստում ավագ դպրոցի աշակերտները
ռեկտորին փոխանցեցին իրենց ձեռքի աշխատանքնե
րը:

Հասարակություն

ԲԺՇԿ ԱԿ ԱՆ ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ը ՄԻԱՑ ԱՎ ՄԻԱՎ-Ի
ԻՆՔՆ ԱԹ ԵՍՏ ԱՎ ՈՐՄ ԱՆ ՔԱՐ ՈԶ ԱՐՇ ԱՎ ԻՆ
Դեկտեմբերի 1-ին՝ ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի հա
մաշխարհային օրվա շրջանակում, ՄԻԱՎ վարա
կի վերաբերյալ ինքնաթեստավորման քարոզար
շավ անցկացվեց ԵՊԲՀ-ում: Հայաստանի երիտա
սարդական հիմ
ն ադրամը ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
միացյալ ծրագրի տեխնիկական աջակցությամբ
իրականացնում է «Հայաստանում ՄԻԱՎ-ի վե
րաբերյալ թեստավորման մատչելիության ապա
հո
վում` ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ միաց
յալ ծրագ
րի
նպատակներին հասնելու ճանապարհին» ծրագի
րը: Ծրագրով Հայաստանի բոլոր մարզերի և Երե
վանի ավելի քան 30 000 երիտասարդ կրթվում է
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ, կարևորում ՄԻԱՎ կարգա
վիճակի վերաբերյալ հետազոտությունը, տեղեկա
նում ինքնաթեստավորման հնարավորության մա
սին: ԵՊԲՀ-ի ինքնաթեստավորման քարոզարշա
վին մասնակցեց 124 մարդ:
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կարգավիճակի վաղ իմա
ցությունը կարևոր է, քանի որ ՄԻԱՎ վարակի
բուժումը հասանելի է և այն ժամանակին սկսելու
դեպքում հնարավոր է երկար տարիներ ապրել
առողջ, լիարժեք կյանքով, ունենալ ՄԻԱՎ-ից զերծ
երեխաներ, ձեռնարկել քայլեր՝ վարակը չփոխան
ցելու համար: Գաղտնիք չէ, որ վարակակիրների
40 տոկոսը չգիտի իր վիճակի մասին և բուժում չի
ստանում: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ թեստավորման
մատչելիության ապահովմանն ուղղված նախա
ձեռնությունը կնպաստի, որ մեր երկրում ավելի
շատ մարդիկ իմանան իրենց վիճակի մասին:
ՄԻԱՎ-ի ինքնաթեստավորումը գործընթաց է,
որի ժամանակ անձը հավաքում է իր սեփական
նմուշը (թուք կամ արյուն), այնուհետև իրակա
նացնում ՄԻԱՎ-ի թեստավորում և մեկնաբանում
է արդյունքը, հաճախ գաղտնի պայմաններում,
միայ
նակ, կամ այն ան
ձի հետ, ում վստա
հում է
(աղբյուրը` ԱՀԿ 2015) :
Ինքնաթեստավորումը հնարավորություն է տա
լիս արագ տեմպով հայտնաբերել բնակչության
շրջանում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց։ Նշենք,
որ ինքնաթեստավորման դրական արդյունքի
դեպքում անհրաժեշտ է, որ ախտորոշումը հաս
տատվի ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետա
կան կենտրոնում։
Նշենք, որ բուժաշխատողների կողմից ՄԻԱՎ-ի
վերաբերյալ թեստավորման իրականացման խո
չընդոտներից հաճախ նշվում է գաղտնիության
չպահպանման հնարավորությունը, հատկապես
գյուղական վայրերում, որտեղ բուժաշխատող
ները ճանաչում են սպասարկվող բնակչությանը:
ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտման արագ թես
տերը (այդ թվում նաև ինքնաթեստավորման հա
մար նախատեսվածները) ՄԻԱՎ-ի ախտորոշման
հասանելի և բավականին ճշգրիտ, ինչպես նաև
գաղտնիությունն ապահովող միջոցներն են:

Մշակույթ

ԵՊԲՀ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐՆ
Նարեկ Ամիրյան
ԲՈՒԺԵԼ՝ ԵՐԳՈՎ

Տարիներ շարունակ «Մեդունի» էստրադային համույ
թը զարդարել է մեր բուհի բեմը։ Համույթը ձևավորվել է
ուսանողական խորհրդարանի հիմ
ն ադրումից մի քանի
տարի անց։ Հիմ
ն ադիրը և համույթի առաջին ղեկավա
րը Վահագն Բաղյանն էր՝ մասնագիտությամբ ստոմա
տոլոգ։ Այդ պահից սկսած «Մեդունին» մեծ քայլերով
գնաց առաջ։ Համույթը համալրվում էր շնորհալի ուսա
նողներով, տարվում էին մեծ աշխատանքներ, անընդ
հատ փորձեր, և արդյունքը արդեն վայելում էր հանդի
սատեսը։ Էստրադային համույթն ունեցել է մեկը մյուսից
լավ ղեկավարներ՝ Տիգրան Հովհաննիսյան, Կարինե
Աբրահամյան, Աիդա Դանիելյան, Նարեկ Ամիրյան։
Մենակատարները տարբերվում էին միմյանցից՝ թե
ոճով, թե ձայնային տվյալներով։ Տարիներ շարունակ
իրենց յուրահատուկ կատարում
ն երով առանձնացել
են Կարինե Աբրահամյանը, Արևիկ Տեր-Կյուրեղյանը,
Օֆելյա Գինոյանը, Աիդա Դանիելյանը, Նարեկ Ամիր
յանը, Աշա Կյուրեղյանը, Վահրամ Գաբրիելյանը, էդու
արդ Աղաբալյանը, այլք։
Ես՝ Նարեկ Ամիրյանս, արդեն երկու տարի է, ինչ ղե
կավարում եմ այս էստրադային համույթը։ Երգում եմ
12 տարեկանից, ունեմ միայն դաշնամուրային կրթութ
յուն, վոկալ կրթություն չունեմ։ Մուտքս «Մեդունի»
շատ պա
տա
հա
կան էր, 2-րդ կուր
սում, երբ մտել էի
ուսանողական խորհրդարանի սենյակ՝ դաշնամուր
նվագելու նպատակով։ Հենց այդ օրն էլ դարձավ ինձ
համար ճակատագրական։ Չեմ մոռանա իմ առաջին
կատարումը բժշկական համալսարանում։ Կատարում
էի իմ ամենասիրելի կոմպոզիտորի՝ Առնո Բաբաջան
յանի «Արեգակին պետք է հեռվից նայել» երգը։ Անմո
ռանալի զգացողություն էր երգի ավարտից հետո, երբ
հանդիսատեսը բուռն ծափահարում էր։ Ժամանակի
ընթացքում կողմ
ն որոշվեցի իմ ոճում, սկսեցի կատարել
դասական ստեղծագործություններ Լուչիանո Պավա
րոտիի, Խոսե Կարերասի, Պլասիդո Դոմինգոյի և հա

մաշխարհային մեծության այլ աստղերի երգացանկից։
Ըն
կեր
ներս միշտ հարց
նում են, թե ին
չու չեմ ընտ
րել
կոնսերվատորիան՝ բժշկականի փոխարեն, իսկ ես պա
տասխանում եմ, որ բժիշկ լինելով կարող եմ երգել, իսկ
երգիչ լինելով՝ չեմ կարող բուժել։ Համալսարանի բեմից
իմ հնչեցրած կատարում
ն երից ամենահուզիչը Ռոբերտ
Ամիրխանյանի «Երազ իմ երկիր» երգն է, երբ ամբողջ
դահլիճը հոտնկայս ծափահարում էր։ Այժմ ես սովո

րում եմ ավարտական կուրսում, ընտրել եմ մասնագի
տություն՝ վիրաբուժությունը։ Երգելը չեմ թողնելու, իսկ
«Մեդունիի» ղեկավարումը շուտով փոխանցելու եմ մեր
շնորհալի մենակատարներից Սոֆյա Զորյանին։ Ինձ
միշտ համարել եմ արվեստի մարդ։ Վիրաբուժությունը
իմ կյանքն է, իսկ երգը՝ շունչը։

Մշակույթ

ՈՒ ԱՇԽ ԱՏ ԱԿ ԻՑՆ ԵՐ Ը
Վարդան Շ
 ա
հինյան
ԱՊԱԳԱ ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒՅԺԸ
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՍԵՐՆ Է ՀԱՄԱՐՈՒՄ

Վարդան Շահինյանը ԵՊԲՀ 6-րդ կուրսի ուսանող է:
Ապագայում մասնագիտանալու է պլաստիկ վիրաբու
ժության ոլորտում: Խոստովանում է, որ ի սկզբանե մեծ
սեր է տածել վիրաբուժության հանդեպ, սովորելու տա
րիներին վերջնականապես համոզվել է, որ իր ապա
գան հենց այդ մասնագիտությունն է:
«Իմ ստեղծագործական ուղին սկսել եմ 2004 թվակա
նից՝ որպես ֆլեյտահար, իսկ արդեն 2008 թվականին
շատ պատահական, երբ հրավիրվեցի Ֆրանսիա, ֆլեյ
տան փոխարինեցի դուդուկով, որպեսզի այնտեղ ներ
կայացնեմ մեր հայկական դուդուկը: Վերադառնալով
Հայաստան եղբորս՝ Գաբրիել Շահինյանի հետ սկսե
ցինք միասին լրջորեն զբաղվել դուդուկով: Արդեն 9 տա
րի է՝ նվագում ենք, իսկ վերջին մեկ տարվա ընթացքում
ունեցանք բազմաթիվ նորություններ երաժշտական աս
պարեզում»,- պատմեց ապագա բժիշկը: Մասնակցելով
երգահան Արամ Ավագյանի հեղինակային երեկոյին՝
նա երգչուհի Անի Քրիստիի հետ հանդես է եկել համա
տեղ «Կարոտել եմ» երգի կատարմամբ, որի խոսքե
րի հեղինակը Ավետ Բարսեղյանն է, երաժշտությանը՝
Արամ Ավագյանը:
Ստեղծագործությունը կարճ ժամանակահատվածում
տարածվել է սոցիալական ցանցում և YouTube-ում:
Համերգից օրեր անց տեղի է ունեցել Շահինյան եղ
բայրների տեսահոլովակի շնորհանդեսը: ԵՊԲՀ ուսա
նողն ընդգծում է, որ երաժշտության հանդեպ իր մեծ
սերը չկարողացավ խոչընդոտել, որպեսզի նա կյանքը

կապի նաև բժշկության հետ:
«Բժշկությունն իմ կյանքում իր անփոխարինելի տեղն
ունի: Եվ չցանկանալով հրաժարվել ինձ համար թանկ
այս երկու մասնագիտություններից և ոչ մեկից՝ փորձում
եմ համատեղել դրանք: Երկուսն էլ ժամանակատար

են, և անհրաժեշտ է ժամանակի ռացիոնալ բաշխում և,
իհարկե, ցանկություն, որ մասնագիտություններից որ
ևէ մեկը չտուժի: Իմ կյանքի ամենամեծ կոչումը ես հա
մարում եմ բժիշկ լինելը»,- եզրափակում է Վարդան
Շահինյանը:

Մշակույթ
Արփինե Թովմասյան
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ
Արփինե Թովմասյանի կյանքի մեծագույն երազանքն էր դառ
նալ բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողուհի: 2013 թվակա
նին մեծ ջանքերի արդյունքում կատարվեց նրա երազանքը և
ընդունվեց Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ,
դարձավ հայոց լեզու և գրականություն բաժնի ուսանողուհի:
«Ցնծությունս մեծ էր, քանի որ հնարավորություն ունեի սովորել
ոչ միայն սիրելի մասնագիտությամբ, այլև ավելի խորանալ հայ
գրականության պատմության ակունքներում: Ստեղծագործել
սկսել եմ դեռևս 2009 թվականից և շարունակում եմ մինչև այսօր:
Սկզբում գրում էի բանաստեղծություններ, իսկ այժմ բանաստեղ
ծությունների կողքին կան նաև արձակ էջեր: Արդեն հեղինակել
եմ մեկ պատմվածք և մի շարք արձակ բանաստեղծություններ՝
հայրենիքի, կյանքի իմաստության և այլ թեմաներով: Ավարտե
լով սիրելի ֆակուլտետս՝ պատիվ ունեցա աշխատանքի անցնել
ԵՊԲՀ հասարակայնության և կապերի բաժնում և մեծ պատաս
խանատվությամբ եմ փորձում կատարել իմ ուսերին դրված յու
րաքանչյուր պարտականություն»,- ասում է Արփինեն՝ այս բա
նաստեղծությունը նվիրելով հայրենիքին։

Գնամ ես մի օր, տեսնեմ իմ Անին,
Տեսնեմ ավերված քաղաքը իմ հին,
Տեսնեմ քարուքանդ վանքերը բազում
Ու լուռ աղոթեմ՝ կարոտն իմ սրտում:
Հուսամ, որ մի օր մերը կդառնա,
Ու մեր՝ հայերի ցաված սրտի մեջ
Մի լույս կշողա` պայծառ ու անշեջ,
Որ չար ոսոխից ազատ է հիմա:
Կշրջեմ տխուր մայր հողի վրա,
Կզգամ պատմության շունչը հեռավոր,
Կզգամ հայերի էությունը, որ
Դարերի խորքից բխում է, միշտ կա:
Եվ խաղաղ սրտով, անվրդով հոգով
Մի պահ կնայեմ երկնին լուսավոր,
Պարզած ձեռքերով Աստծուն կգոռամ.
«Ես տեսա Անին` քեզ եմ պարտական»...

Հետաքրքիր է իմանալ

ԳԻՏ Ե՞Ք ՈՐ…
Ի ՆՉ ՈՒ՞ ԵՆ ՎԻՐ ԱԲ ՈՒՅԺՆ ԵՐ Ը ԿԱՊ ՈՒՅՏ ԵՎ Կ ԱՆ ԱՉ ՀԱՄ ԱԶԳ ԵՍՏ ԿՐՈՒՄ

Շատերին է հետաքրքիր, թե ինչու են բժիշկները վի
րահատարանում կրում ոչ թե սպիտակ, այլ կանաչ
կամ կապույտ համազգեստ: Պարզվում է` համազգես
տի գույնի ընտրությունը բավականին կարևոր նրբութ
յուն է, որից մասամբ կախված է վիրահատության հա

ջողությունը: Ի սկզբանե բժիշկների համազգեստը
սպիտակ է եղել, սակայն դա շարունակվել է մինչև
1914-ը, երբ անվանի բժիշկներից մեկը հրաժար
վել է ճերմակից` նախապատվությունը տալով
սկզբում կանաչին, իսկ հետո`կապույտին:
Պատ

ճառն այն է, որ ճեր
մա
կը կա
րող է ազ
դել վիրաբույժի տեսողության վրա: Նա կարող
է մի քանի վայրկյանով «կուրանալ», եթե արյան
ալ կարմիր գույնից հայացքը գցի մյուս բժիշկնե
րի սպիտակ խալաթների վրա: Հետաքրքրական
է, որ սովորական մարդիկ նույն բանն են զգում,
երբ արևոտ օրով տնից դուրս են գալիս ու առա
ջին հայացքը գցում ձյան վրա: Իսկ կապույտը և
կանաչը գունային սպեկտրում հակադարձ են
կարմիրին, մինչդեռ վիրահատության ժամանակ
բժիշկը ստիպված է տևական ժամանակ նայել
կարմիր արյանը:
Այսպիսով՝ կանաչն ու կապույտը ո՛չ միայն օգնում
են բժշկին չկորց
նել հա
յաց
քի սրութ
յու
նը, այլև թույլ
են տալիս ավելի լավ ընկալել կարմիրի երանգները:
Հետևաբար օգնում են վիրաբույժին ավելի քիչ սխալ
ներ թույլ տալ վիրահատության ժամանակ:

1933-ին ռուս վիրաբույժ Յուրի Վ
 որոնոյը աշխարհում առաջին անգամ
մարդու երիկամի փոխպատվաստում իրականացրեց
Այսօր երիկամի փոխպատվաստ
ման վիրահատությունները կանո
նավոր կերպով անց են կացվում աշ
խարհի շատ երկրներում: Երիկամի
փոխպատվաստման փորձարկում
ները, ի տարբերություն այլ օրգան
ների փոխպատվաստման, ավելի
վաղ՝ 20-րդ դարի սկզբին են սկսվել
և լայն տարածում ստացել:
Այս վիրահատությունների առա
ջին փորձերը աշխարհի տարբեր
գիտնականների կողմից կենդանի
ների վրա են անցկացվել, բայց հա
ջողություն չեն ունեցել:
Մի մարդուց մյուսին երիկամի
փոխպատվաստումն
աշխարհում
առաջինը Յուրի Վորոնոյն է իրակա
նացրել: 1933-ին նա 26-ամյա կնոջը
60 տարեկան մահացած տղամար
դու երիկամն է փոխպատվաստել:
Տվյալ փաստը արխիվային փաս
տաթղթերով է հաստատվում:
Այդ օրը Խերսոնի հիվանդանո
ցի վիրաբուժության բաժանմունք

էր հասցվել կիսագիտակից վիճա
կում գտնվող մի 26-ամյա կին, ում
մոտ սնդիկի քլորիդով թունավոր
ման բոլոր ախտանշանները կային:
Միևնույն ժամանակ գանգի կոտր
վածքով մի 60-ամյա տղամարդ
էր բերվել հիվանդանոց: Տուժածը
մահացավ հենց սպասասրահում:
Վորոնոյը որոշում կայացրեց օգ
տագործել մահացած տղամարդու
երիկամը` ծանր վիճակում գտնվող
կնոջ կյանքը փրկելու համար:
Վիրահատությունը սկսվեց տուժա
ծի մա
հից վեց ժամ անց: Ե
րի
կա
մը փոխպատվաստվել էր որպես
ժամանակավոր միջոցառում սուր
երիկամային
անբավարարութ
յան շրջանում: Փոխպատվաստված
օրգանը սկսեց գործել, սակայն,
դժբախտաբար, օտար երիկամով
հիվանդը ապրեց երկու օրից ավելի
և մահացավ: Բայց և այնպես, այս
վիրահատության
նշանակությու
նը դժվար է թերագնահատել: Այս

վիրահատությունը մարդուց մար
դուն երիկամի փոխպատվաստ
ման առաջին օրինակը դարձավ
աշխարհում, ինչն ապացուցեց կլի
նիկական պայմաններում ո՛չ միայն
հյուսվածքների հատվածների, այլև
ամբողջական օրգանների փոխ
պատվաստման հնարավորությու
նը: Դ
 ա նաև հերքեց այն ժամանակ
բժիշկների մեջ լայն տարածված
«դիակային թույնի» տեսությունը:
Հետագայում Վորոնոյը ևս մի քա
նի վիրահատություն իրականաց
րեց, սակայն դրանք բոլորն էլ նույն
արդյունքն ունեցան: Իմունոլոգիա
յի գիտելիքների բացակայությունը
30 տարով հետաձգեց փոխպատ
վաստման զարգացումը, սակայն
վիրաբույժի վիրահատություններն
ապացուցեցին կենդանի մարդուն
մահացած մարդու օրգանի փոխ
պատվաստման հնարավորությու
նը:

Պատրաստեց տպագրության
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ

Հետաքրքիր է իմանալ
Օր եր, դեմք եր, դեպք եր, մարդ իկ, ժամ ան ակ ագր ությ ուն

5 ՓԱՍՏ ԲԺՇԿԱԳ ԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ 
ՊԱՏՄ ՈՒԹՅ ՈՒՆ ԻՑ
ԱՌ ԱՋ ԻՆ ԸՆԴՀ ԱՆ ՈՒՐ ԱՆԶԳ ԱՅ ԱՑՄ ԱՄԲ ՎԻՐ ԱՀ ԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ

1846 թվականի դեկտեմբերի 21-ին շոտ
լանդացի վիրաբույժ Ռոբերտ Լիստոնն
անցկացրեց Եվրոպայում առաջին ընդհա
նուր անզգայացմամբ վիրահատությունը:
Նա կիրառեց եթերային անզգայացում մի
շատ լուրջ և բարդ վիրահատության ըն
թացքում՝ ազդրի հեռացում, Լոնդոնի հա
մալսարանական կլինիկայում:

ՎԻԼՀ ԵԼՄ Ռ ԵՆՏԳ ԵՆ Ը ՀԱՅՏ ԱՐ ԱՐ ԵՑ ՃԱՌ ԱԳ ԱՅԹՄ ԱՆ
ՀԱՏ ՈՒԿ ՏԵՍ ԱԿ Ի ԲԱՑ ԱՀ ԱՅՏՄ ԱՆ ՄԱՍ ԻՆ
1895 թվականի դեկտեմբերի 28-ին գերմանացի ֆիզի
կոս Վիլհելմ Ռենտգենը հայտարարեց ճառագայթման
հատուկ տեսակի բացահայտման մասին. ճառագայթման
այդ տեսակը հետագայում կոչվեց «ռենտգենյան»: Առա
ջին մարդը, որին Ռենտգենը ցուցադրեց իր հայտնագոր
ծութ
յու
նը, նրա կինն էր՝ 
Բեր
տան: Հ
 ենց նրա դաս
տա
կի պատկերը՝ ամուսնական մատանին մատին, կցվեց
Ռենտգենի «Ճառագայթների նոր տեսակի մասին» վեր
տառությամբ հոդվածին, որը նա ուղարկեց Եվրոպայի
առաջատար ֆիզիկոսներին: Ռենտգենյան ճառագայթնե
րը, որոնք թույլատրում էին տեսնել այն, ինչ նախկինում
անտեսանելի էր, դարձան աննկարագրելի կարևոր հայտ
նագործություն մարդկության պատմության մեջ:

29 ՏԱՐ Ի Է ԱՇԽ ԱՐՀ Ը ՆՇՈՒՄ Է ՁԻԱՀ-Ի ԴԵՄ ՊԱՅՔ ԱՐ Ի ՀԱՄ ԱՇԽ ԱՐՀ ԱՅ ԻՆ ՕՐ Ը
Դեկտեմբերի 1-ը ՁԻԱՀ-ի (Ձեռքբերովի իմունային
անբավարարության համախտանիշ) դեմ պայքարի
համաշխարհային օրն է: Այդ օրն առաջին անգամ
նշվել է 1988-ի դեկտեմբերի 1-ին՝ այն բանից հետո,
երբ բոլոր երկրների առողջապահության նախա
րարների հանդիպմանը հնչեցվեց սոցիալական հան
դուրժողականության և հիվանդության վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանակումն ընդլայնելու կոչ։
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի «տարեգրության» մեջ հի
շար
ժան է
նաև 1983 թվականը, երբ գրեթե միաժամանակ Լյուկ
Մոնտանյեն (Պաստերի ինստիտուտ, Ֆրանսիա) և
Ռոբերտ Գալոն (Քաղցկեղի ազգային ինստիտուտ,

ԱՄՆ) անջատեցին ՁԻԱՀ-ի հարուցիչ
վիրուսը: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի խնդիրն ար
դիական է նաև Հայաստանի համար:
Մեր հանրապետությունում մարդու
իմունային անբավարարության վի
րուսով վարակվածության դեպքերի
արձանագրումը սկսվել է 1988 թվա
կանից: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի արմատա
կան բու
ժում, նաև այս հի
վան
դու
թյան դեմ պատվաստանյութ դեռևս
չկա: Պայքարի գլխավոր ուղղությու
նը շարունակում է մնալ կանխարգելումը:

Հետաքրքիր է իմանալ
50 ՏԱՐ Ի ԱՌ ԱՋ ԿԱՏ ԱՐՎ ԵՑ ՍՐՏԻ ԱՌ ԱՋ ԻՆ ՓՈԽՊ ԱՏՎ ԱՍՏ ՈՒՄ Ը

1967 թվականի Life ամսագրի դեկտեմ
բերի համարն է: Մահացող տղամարդը
ողջ մնաց՝ մահացած աղջկա սրտի շնոր
հիվ: Լուսանկարում՝ Լուիս Վաշկանսկին
է, ով վիրաբույժ Քրիստիան Բարնարդի
կողմից 50 տարի առաջ դեկտեմբերի
3-ին ենթարկվել է սրտի առաջին՝ պատ
մական փոխպատվաստմանը:
54-ամյա տղամարդուն կատարվել է
երիտասարդ մի կնոջ սրտի փոխպատ
վաստում, ով ճանապարհատրանսպոր
տային պատահարի զոհ էր դարձել:
Վիրահատությունից 18 օր անց Լուիս
Վաշկանսկին մահացել է պնևմոնիա
յից, սակայն հաջորդ պացիենտը՝ Ֆիլիպ
Բլայբերգն ապրել է փոխպատվաստ
ված սրտով ավելի քան 19 ամիս: Արդեն
1968 թվականին աշխարհում կատարվել
է սրտի շուրջ 100 փոխպատվաստում:

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅՈՒՄ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆՆ
ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՎԵՑ ՄԱՐԴՈՒ ԷՄԲՐԻՈՆԻ ԿԼՈՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
2000 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Մեծ Բրիտա
նիայի խորհրդարանը հավանության արժանացրեց
կլոնավորումը, սակայն՝ բացառապես բժշկական
նպատակներով: Կառավարության կողմից ներ
կայացված համապատասխան օրինագծի օգտին
քվեարկեցին ազգային խորհրդարանի Վերին պա
լատի 212 անդամ
ն եր: Մեծ Բրիտանիան դարձավ
աշխարհում առաջին երկիրը, որտեղ օրինականաց
վեց մարդու էմբրիոնի կլոնավորումը: Ընդունված
օրենքի համաձայն՝ էմբրիոնների բջիջները պետք
է օգտագործվեին ծանր հիվանդությունների (քաղց
կեղ, լեյկեմիա և Պարկինսոնի հիվանդություն) դեմ
պայքարում:

Զույգ էջերը պատրաստեցին
 ԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ և Տ
Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ

Clinics

THE REHABILITATION CENTER FOR
THE INJURED SOLDIERS WILL BE
OPENED ON JANUARY 28
Armenian Defense Minister Vigen Sargsyan visited a rehabilitation center for wounded soldiers at
the Heratsi hospital N1, which is scheduled for January 28, 2018.
Accompanied by the YSMU Rector Armen Muradyan, the minister got acquainted with the process
of construction works being carried out in broad time, and talked with Haykuhi Minasyan, President
of the "Assistance to wounded soldiers and war invalids" NGO.
In the course of the meeting, the Defense Minister was also presented the draft entitled "One Window" and the possibility of its implementation.
The issues regarding the construction of the nearest center and other issues were also discussed.

Science

AMBASSADOR OF THE EUROPEAN
NEIGHBORHOOD POLICY, FROM THE YSMU,
AT AN IMPORTANT SCIENTIFIC EVENT
HELD IN THE UNITED STATES

This year, the opportunity to present the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) in
the United States was given to Professor Konstantin Yenkoyan, YSMU Vice-Rector. Every year ECNP
sends its six ambassadors to the annual conference
of the American Neuropsychopharmacology College
(ACNP) on strict competition principles to present the
European scientific potential. This year, one of the six
representatives was Professor Konstantin Yenkoyan,
who presented the achievements of Europe in this field,
as well as research on autism in Armenia. It should be
noted that the congress was attended by the most influential scientists from different countries, one of the
most influential neuroscientists Thomas Insel, who has
been leading the National Institute of Mental Health
for 13 years and is one of founders of the largest projects launched by the US National Institute of Health
"Brain Initiative" Project, held a separate lecture. This
is a serious opportunity for Armenia to present itself as
a fragment of European neurology.
“Stomatology in Armenia has always been at a high
level.” – a professor from Yekaterinburg
Professor Grigorev, a professor at the Department of
Therapeutic Dentistry at Ural State Medical University, MD, was presenting for senior students, clinical
residents and lecturers of the YSMU Faculty of Dentistry. Dean of the Faculty of Dentistry, Head of the
Department of Therapeutic and Family Dentistry, La-

zar Yesayan, said that the topic of the lecture, "The
approaches to restoration of the tissues of patients with
autoimmune pathologies after the endodontic treatment" was not accidental, as autoimmune diseases
are rather widespread. He informed that the professor
arrived in Armenia at the invitation of the Faculty of
Stomatology within the framework of the Memorandum of Cooperation signed between Yerevan State
Medical University and Ural State Medical University
in early 2017. Under the signed document, both structures are taking steps to expand cooperation in the
dental field and implement joint projects in the clinical and scientific fields. Professor Sergei Grigorev from
Yekaterinburg is for the third time in Armenia. As every stomatologist does, professor Grigorev also has his
own formula for keeping teeth healthy. A long-term
specialist advises to lead a healthy lifestyle, follow oral
hygiene, and not hesitate to visit a dentist a few or at
least once a year. The representative of Ural State Medical University underlined that stomatology in Armenia has always been at a high level. According to him,
there are a number of similarities and peculiarities in
the post-Soviet countries. Early in the morning, before
the start of the lecture the professor had already met
with the PhD students of YSMU, discussed a number
of professional issues and outlined the main directions
of further cooperation.

Science

"GLOBUS" PROGRAM PHASE 2 STARTS
The second phase of the "GLOBUS" program will be
launched at the beginning of next year, which may be
attended by 4th and 5th year students of the Faculty of
General Medicine, as well as clinical residents. On the
occasion of the launch of the program on December 4th
and 5th, the second round of informational days was
held at YSMU session hall. Head of the YSMU Career
Center Khachatur Margaryan presented the details of
the program to YSMU students and also answered the
questions of the participants. The students were particularly interested in the program's workload, the list of
subjects, the teaching method, and the format of practical training. Dean of the Faculty of General Medicine
of YSMU Artur Papazyan also attended the meeting,
and encouraged the students to actively participate in
the program and not miss the opportunity to get addi-

as a result of the first stage of the "GLOBUS" program,
most of the participants have joined the series of specialists teaching theoretical chairs. The main goal of this
American educational model is to combine theoretical
knowledge of learners with practical skills, which will
help to form clinical thinking from the time of study.

tional education. The participants of the first round of
the "GLOBUS" program shared their experience; presented the positive impact they had experienced and
expressed their gratitude to the medical university for
this exceptional opportunity. It should be noted that

One of the most important aspects of the course is
training in the hospital environment, at the bedside of
patients, being present in the surgeries and laboratories. It should be noted that the YSMU Career Center
is in the process of developing a number of new additional educational programs with the introduction of
the best practices of the medical schools in the world.

Society

HERATSI HIGH SCHOOL STUDENTS ARE
SURE THAT CHARITY IS A BOOMERANG
For five years YSMU's Heratsi high school has been
supporting New Year with charity initiatives. The series
of events "Charity is a boomerang " was summed up
this year with a concert program with participation of
gifted students of the YSMU Red Hall. The students continue their tradition, and this year charity events were
also organized, as a result of which 850 thousand drams
were transferred to the rehabilitation center for wounded soldiers in the territory of Heratsi N1 University Hospital by the decision of the Commission of Pupils and
Parent Councils.

Special guest of the event was Edgar Gyanjumyan,
Distinguished Artist of the Republic of Armenia, Chairman of the Board of Trustees of "Ognem" Charitable
Foundation. Talking about charity and human values in
general, the renowned composer underlined that love
is the basis of everything, and only with this approach
it is possible to put the world to a better job. YSMU
Vice-Rector for Educational Affairs Larisa Avetisyan
noted that the university is proud of the success of
YSMU's "Heratsi" high school students not only in educational, but also in social, cultural and other spheres.
School Principal Narine Sargsyan stressed that the an-

nual events are aimed at creating the right value system
among children, humanism and compassion. According
to the director, every year it is encouraging to see the
students' expectations and their active participation in
the preparatory work. It should be noted that in the first

three years the students and parent community members accompanied by the school staff visited hospitals
and orphanages to donate sweets, fruits and stationery
to children.
In 2014, the Heraclius provided a New Year surprise
to the socially vulnerable family of Stepanyan's family
in Vahramaberd, Shirak province, providing them with
money support, food and clothing packages. In 2015
and 2016 the proceeds from charity events were provided to children and staff of schools and kindergartens
in the border villages of Koutakan (2016) and Tretuk
(2017) in the Gegharkunik region of Armenia, who received money support, clothes and sweets.
Let us note that according to the strategy of Heratsi
high school of YSMU, 2016-2017 a specific action plan
has been elaborated and approved for the academic
year aimed at developing students' value system, forming a philanthropy culture, and building an initiative,
patriotic and knowledgeable citizen.
The series of events titled "Charity is a boomerang"
was launched in November this year and aims to develop entrepreneurial skills, humanitarian values among
children. In order to form a civil stance, charity fairs
have been organized, as well as exhibitions of handmade
handicrafts were organized, during which clay works
and Christmas holidays were presented.
The YSMU Rector Armen Muradyan also highly
appreciated the many successes of the school, during
which the high school students handed over their handwriting to the Rector's office.

Education

FUTURE DOCTORS' PRACTICAL
SKILLS WERE CHECKED AT THE
STUDENT OLYMPIAD
The 3rd Student Olympiad, which was held at the
Department of Topographic Anatomy and Operative
Surgery, summed up the results. In one semester, students were able to improve their practical skills in an
experimental cell during overtime work within the Student Scientific Society adjunct to the Chair. 10 teams
participated in the Olympiad, representing YSMU
General Medicine, Stomatology and Department of International Students. The members of the jury were
President of the European Association of Surgery ,Vice
President of RA Surgery Association Suren Stepanyan,
Chief Pediatric Surgeon of the Ministry of Health of
the Republic of Armenia Nikolay Dallakyan, Dean of
the Faculty of International Students of YSMU Anna

Sargsyan, Associate Professor of YSMU Department of
General Surgery Armen Varzhapetyan. The first place
was shared by two teams:
"Operatives" 1. Vahagn Sargsyan 2. Lilit Baghdasaryan 3. Arusyak Karapetyan, 4. Anna Hambardzumyan
5. Tigran Asryan, 6.Torosyan Mane
"Diletta" 1. Georgie Stepanyan, 2.Levon
Gharagyozyan 3. Vanush Karapetyan 4. Hovik Simonyan, 5. Ani Hovhannisyan, 6. Arshavir Mashuryan 7.
Eduard Badalyan.
The second place is "Rising Stars" 1. Kartiga Vassudeva, 2. Yogeshwaran Jaishankar, 3. Amrita, 4. Antaraa
Third place for "CALLM" 1. Aramyan Zhenya 2. Nushik Khachatryan 3. Musaelyan Lucia 4. Rapyan Vladimir 5. Sukiasyan Arpine

YSMU PREPARES HIGHLY
QUALIFIED MEDICAL STAFF
The new international educational program MBA in
Health Care Management, that launched in YSMU this
September, successfully continues. In this academic
year, 30 different specialists study at the Medical University to manage healthcare facilities. The project is
being implemented with the Management Mix International Advisory Company. YSMU Rector Armen
Muradyan and Company's Executive Director Raffi
Semerjian were introduced to the renovated and upgraded classrooms; they also talked to the students.
A one-year educational program for physicians and
non-physicians is aimed at developing modern management knowledge and skills. Let us also note that
the program allows participants to combine MBA education with work. Classes take place 2 times a week
– on Fridays and Saturdays. The curriculum of this

educational program, which is implemented in our
country for the first time, is taught by highly-qualified instructors from not only Armenia but also other countries, who have significant experience in fields
of management, teaching and application of relevant
knowledge.

Anniversary

THE FIRST SELF-GOVERNING STUDENT
BODY OF THE REPUBLIC IS 25 YEARS OLD
Graduates and students of different generations of YSMU, faculty
members gathered to celebrate the
25th anniversary of the establishment of the Student Parliament of
the Medical University. The first
autonomous student structure in
Armenia was created in Medical
university.
Established in 1992, the main goal
of this organization was to provide
student autonomy and self-governance processes, to promote students' social, scientific, intellectual,
creative, cultural, moral and spiritual development. It has been 25
years since, and during this period
the most important issue facing the
student body has not changed. It
is about bringing students across
different events, initiatives and
projects. Alexan Hovhannisyan,
current president of the YSMU
Student Parliament, said that his
carriages had a history of a quarter
century - it is solid and continues to
unite students.
The first opportunity to congratulate the jubilee of the student
structure was given to the former
Rector of the University, Academician of the National Academy of
Sciences of Armenia Vilen Hakobyan who shared his memories of
the creation and formation of the

Student Parliament. The long-term
rector noted that, despite the many
socio-economic challenges facing
our newly independent country in
the 1990s, YSMU managed to withstand a number of difficulties and
even provide development, this is
evidenced by the creation of a student-centered institution just 25
years ago.
The videos displayed during the
event were the fact that the 25-year
student's parliament is in the epicenter of different events in the past
and now at our university. Former
SC Chairperson Armen Ashotyan,
Karen Avagyan, Ani Rappian, as
well as the first President of the
Student Council Artak Grigoryan welcomed the students and all
present and former members of

the Student Parliament. Experts in
various fields have recognized that
the Student Parliament is the starting point for further success for
each student. YSMU Rector Armen
Muradyan also congratulated the
jubilee of the Student Parliament,
underlining that this event is evidence of a strong link between the
generations.
The event held by the KVN team
of ERMU was also accompanied by
other humorous and musical performances and ended with a festive
cake treat. All former executives
of the Student Parliament were
awarded diplomas and souvenirs
for their work. Heads of student
organizations and unions of other
universities came to congratulate
YSMU students.

Inetrview

THE ONLY ARMENIAN IN THE HOUSE
OF LORDS - ARA DARZI:
ARMENIAN PEOPLE ARE SPECIAL
Lord Ara Darzi… Or Ara Vardges Ter
zyan… Born 7 May 1960 in Mosul, Iraq…
An Armenian-British surgeon, former
health minister of Great Britain, a mem
ber of the House of Lords. Ara Darzi is
one of the world's leading surgeons and
holds the Paul Hamlyn Chair of Surgery
at Imperial College London, specialising
in the field of minimally invasive and
robot-assisted surgery, having pioneered
many new techniques and technologies.
He has become strongly identified with
trying to change the National Health Ser
vice (NHS) in England and is recognised
internationally as an advocate for ap
plying innovative reforms to health sys
tems globally. As a Privy Councillor, he
is one of the Queen’s closest advisers. He
was knighted by the Queen for services
to medicine and surgery in 2002, when
he was just 42. He is also a fellow of the
Royal Society, the oldest and most presti
gious scientific academy.
It was in Dublin that Ara Darzi picked
up his nickname. “Ara is similar to the
common Irish first name ‘Dara.’ Darzi is
like the very common Irish surname ‘Dar
cy.’ So, people started calling me Dara
Darcy,” he told once.
-Lord Darzi, you are both a doctor and a
politician, you are one of the world’s leading
surgeons, you are a leading voice in the field
of global health policy and innovation. How
do you manage to combine all this?
- It is undoubtedly a bit of a balancing
act. I manage my time very carefully and
also have a skilled team around me, who
help me to do this. Prioritizing tasks is incredibly important to ensuring that I get
everything done efficiently and effectively. Ultimately though, my patients have
to come first and this has reigned true
throughout my career.
-In your interviews you always empha
size that change is important. You were the
Healthcare Minister of the United Kingdom
and made reforms in the National Health
care System of the country. From your point
of view, what are the main challenges of
global healthcare system?
- An aging, growing population is an
ever-increasing challenge for the global
healthcare system. The global population
is currently growing at a rate of approximately 1% annually, putting a huge amount
of strain on global resources, finances and
technology. We are completely reliant upon
our own ability to adapt and innovate, to
support this increasing population.

-You saved the life to one of your col
leagues right during the session of House
of Lords. How did it happen? Are there any
other similar cases?
- I was indeed required to resuscitate
a colleague who suffered a heart attack
during a speech in the House of Lords,
using a defibrillator and cardiopulmonary
resuscitation (CPR). This was a unique situation, and thankfully is not something I’ve
had to do again. I did, however, perform
minor surgery on a former Prime Minister,
an incident which had remained secret until his autobiography was published earlier
this year.
-Professor, how did you choose the field of
medicine and then policy?
- I wanted to do something different to
my parents, I was interested in both engineering and medicine and chose medicine.
I knew it would be a challenge with a constantly changing horizon which excited me.
I hadn’t planned on becoming a politician
it was a great surprise when I was asked
to join the government as Under-Secretary-of-State for Health. I only agreed on
the condition that I was allowed one day
a week operating, that- I couldn’t give up.
-You were born in Mosul, Iraq. Your
great-grandparents were displaced from Er
zurum by the Armenian Genocide. Please,
tell the story of your family’s survival. How
did you get to London?
- My family are originally from Erzurum,
as you mention. My great-grandfather and
four of his five children were executed
during the Armenian Genocide in 1915, and
my great-grandmother and grandmother
were the only members of the family to
survive. They walked barefoot to Mosul
in Iraq, where my father was later born. I
grew up in Baghdad, and my family moved
to Ireland shortly before the Gulf War – I
was 17. I did not move to London until after I had completed my medical studies at
Trinity College, and travelled in order to
further my surgical career in 1990.
-You often say: “Even though I had never
been to Armenia, I grew up feeling Arme
nian”. Recently you visited Armenia. What
were your impressions from the country? Did
you feel like in Homeland?
- I struggle to think of anywhere with
more unspoilt natural beauty than Armenia. The landscapes are beautiful, and the
churches and monasteries are architecturally amazing. However, the Armenian people are what make it such a special country: everybody is so positive, regardless of

the sadness and difficulties the country has
faced in its past.
-Professor, do you find time to relax? If
yes, how do you prefer to have a rest?
- Finding time to relax can prove difficult, but I do try to spend as much quality
time as I can with my family.
-As the most prominent Armenian in Brit
ain and one of the famous surgeons in the
world, share, please, your advice and formu
la of success with future doctors.
- There is no specific ‘one-size-fits-all’
formula to success, particularly in an ever-changing field such as medicine. My
biggest pieces of advice would be: ask lots
of questions, listen carefully to the people
around you and do not be afraid to make
mistakes, just make sure you learn from
them!
- Does your Armenian origin play any
role?
- I am very proud of my Armenian heritage, and it has certainly had a part to play
in influencing my life and world view. Despite not growing up in the country, I have
always felt Armenian: I attended Armenian
churches, and always celebrated my Armenian heritage with my parents. I have been
back to Armenia to train new generations
of doctors and brought Armenian doctors
back to the UK, drawing these important
elements of my life together.
-And, finally, do you plan to visit Ar
menia again?
- Of course! I always enjoy visiting the
country, and will continue to visit as frequently as I can.
TATEVIK GHAZARYAN

