
ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2017 ԹՎԱԿԱՆ N13-14 (1358-1359) ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ



ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ... 

ԵՊԲՀ ՌԵԿՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ

Կրթություն

Գիտություն

Հոբելյան

Իրավական

Կլինիկաներ



For international students

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
APAGA BZHISHK

(FUTURE DOCTOR)

Գլխավոր խմբագիր
ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Editor
SEDA TOROSYAN

Թղթակից
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Գրական աշխատողներ
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
Հեռախոս՝ (011) 62-12-46, 2-46, 2-47

E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 48 էջ

Տպաքանակը՝ 300 օրինակ
Անվճար

Հարցազրուց

Բժշկի ուղին

Հասարակություն

Հետաքրքիր է իմանալ

Մշակույթ



   Յու րա քանչ յուր տա րե մուտ խորհր դան շա կան է այն  
հան գա ման քով, որ բո լո րիս հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ոչ 

միայն հաշ վե տու լի նել կա տա րած աշ խա տան քի հա մար, այլև 
ո րո շել գա լիք տար վա ա նե լիք նե րը, նպա տակ դնել և  հա մառ ջան

քե րի արդ յուն քում հաս նել ճիշտ նշա նա կե տին:

 Բո լո րիս ցան կութ յունն է, որ պես զի 2018 թվա կա նը մեր երկ րի 
հա մար լի նի ա մե նա կար ևո րը խա ղա ղութ յան, հաղ թա նակ նե րի ու 

ա ռա ջըն թա ցի տա րի:

  Ձեր ըն տա նիք նե րում թող իշ խի միայն եր ջան կութ յու նը, սի րո 
բերկ րանքն ու միաս նութ յու նը:  Մաղ թում եմ, որ յու րա քանչ յուր 

ու սա նող նոր տար վա մեջ ջան քեր չխնա յի ո րակ յալ կրթութ յան 
ա պա հով ման հա մար, աշ խա տան քի հան դեպ լի նի  

պա տաս խա նա տու և խս տա պա հանջ:  Թող 2018 թվա կա նը 
 կա յուն գի տե լի քի ձեռք բեր ման և  արժ ևոր ման տա րի լի նի:

Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա վո րում եմ այն բու ժաշ խա տող նե րին, 
ով քեր ան գամ տո նա կան օ րե րին չեն մո ռա նում ի րենց կոչ ման 

մա սին և  մեծ հո գա տա րութ յամբ շրջա պա տում են հի վան դին թե՛ 
բուժ հաս տա տութ յու նում, թե՛ դիր քե րում` զին վո րի կող քին:

ՀԱՐ ԳԵ ԼԻ՛ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵՐ,
ՍԻ ՐԵ ԼԻ՛ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵՐ,

ՇՆՈՐ ՀԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ԵՄ ՁԵԶ Ա ՄԱ ՆՈ ՐԻ 
ԵՎ  ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴ ՅԱՆ ՏՈ ՆԵ ՐԻ ԱՌ ԹԻՎ:



ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար Վի գեն Սարգս յանն այ ցե լել է « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի տա րած քում վի րա վոր զին վոր նե րի հա մար կա ռուց վող վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն, 
ո րի բա ցու մը նա խա տես ված է 2018 թվա կա նի հուն վա րի 28-ին: 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ նա խա րա րը շրջել է տարածքում, ծա նո թա ցել շի-

նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին, զրու ցել «Ա ջակ ցութ յուն վի րա վոր զին վոր նե րին և զին հաշ-
ման դամ ե րի ն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա գահ Հայ կու հի Մի նաս յա նի հետ:
Հան դիպ ման ըն թաց քում պաշտ պա նութ յան նա խա րա րին ներ կա յաց վել է նաև «Մեկ պա տու հա ն» աշ-

խա տան քա յին ան վա նու մով նա խա գի ծը և դ րա ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յու նը:
Քն նարկ վել են կենտ րո նի շի նա րա րութ յա նը վե րա բե րող, ինչ պես նաև՝ աշ խա տան քա յին այլ հար ցեր:

ՎԻՐԱՎՈՐԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆԸ

ԿԲԱՑՎԻՀՈՒՆՎԱՐԻ28-ԻՆ

Կլինիկաներ



Կլինիկաներ

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
տո նա կան մթնո լորտ էր: Մ շա կու թա յին, հա սա րա կա-
կան ճա նաչ ված գոր ծիչ ներ, նաև նա խա ձեռ նութ յա նը 
պար զա պես ար ձա գան քած մար դիկ ու կազ մա կեր-
պութ յուն ներ միա ցան փոք րիկ նե րի օ րը տոն դարձ-
նե լու ԵՊԲՀ նա խա ձեռ նութ յա նը:  Մի ջո ցառ մա նը 
ներ կա էին հե քիա թի հե րոս ներ, ինչ պես նաև Ա մա-
նո րի ա մե նաս պաս ված կեր պար ներ րը՝ Ձ մեռ պապն 
ու Ձ յու նա նու շը:
ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիստ Մկր տիչ Ար զու ման-

յա նը, եր գիչ-եր գա հան, հու մո րիստ Ա րամ MP3-ն 

 փաս տե ցին, որ ե րե խա նե րին ժպիտ պարգ ևելն ա մե-
նա կար ևորն է: 
Ե րե խա նե րի ու րա խութ յամբ ոգ ևոր ված էր նաև 

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
ողջ բժշկա կան անձ նա կազ մը: 
Շ նոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում բո լոր այն մարդ-

կանց, ով քեր տա րե վերջ յան բազ մազ բաղ ա ռօր յա-
յում գտան ա զատ ժա մա նակ, այ ցե լե ցին հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նոց և  ե րե խա նե րին փո խան ցե-
ցին ի րենց դրա կան է ներ գիան:
 

ՏՈՆԱԿԱՆՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ«ՄՈՒՐԱՑԱՆՈՒՄ»



ԲՈՒԺՈՒՄՍՏԱՑՈՂՓՈՔՐԻԿՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

Կլինիկաներ

Այնքա՜ն քիչ բան է պետք երեխային երջանկացնելու համար



Կլինիկաներ

ՍՐՏԱԲԱՆՆԵՐԸՕԳՏԱԿԱՐԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐՈՎ

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻՄԱՐԶՈՒՄԷԻՆ

 ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ-
բիո նի պրո ֆե սոր Ս վետ լա նա 
Գ րի գոր յա նի ղե կա վա րութ յամբ 
ամ բիո նի կլի նի կա կան օր դի-
նա տոր նե րը՝ Լ ևոն Հով հան նիս-
յա նի ան վան սրտա բա նա կան 
գի տա հե տա զո տա կան ինս տի-
տու տի բժիշկ նե րի հետ այ ցե լել 
են Գե ղար քու նի քի մարզ՝ տե ղի 
բնակ չութ յա նը անվ ճար խորհր-
դատ վութ յուն տրա մադ րե լու 
նպա տա կով: Մար զը պա տա հա-
կան չէր ընտր ված: Գե ղար քու-
նի քը սիրտա նո թա յին հի վան-
դութ յուն ների ա ռու մով էն դե միկ 
գո տի է հա մար վում, և բ ժիշկ նե-
րը հա ճա խա կի են բախ վում այն 
խնդրի հետ, երբ մար զից մայ րա-
քա ղաք ե կող հի վանդ նե րի մեծ 
մա սը բու ժօգ նութ յան է դի մում 
ու շա ցած և ար դեն բար դա ցած 
վի ճա կում: Պ րո ֆե սոր Ս վետ լա-
նա Գ րի գոր յա նի խոս քով՝ նա-
խա ձեռ նութ յան նպա տակն է 
մար զի բնակ չութ յան շրջա նում 
ժա մա նա կին հայտ նա բե րել և 
կան խար գե լել սիրտա նո թա յին 
հի վան դութ յուն նե րը:



Կլինիկաներ

 Հա մալ սա րա նա կան « Հե րա ցի» և « Մու րա ցա ն» հի վան դա նոց նե րի բժիշկ ներն 
այ ցե լե ցին Գե ղար քու նի քի մար զի  Ճամ բա րա կի բժշկա կան կենտ րոն:
Նախ նա կան գրան ցում ե րի հի ման վրա տե ղի բնակ չութ յու նը հնա րա վո րութ-

յուն է ու նե ցել անվ ճար օգտ վել նյար դա բա նի, էն դոկ րի նո լո գի, վնաս ված քա-
բա նի և  ա նո թա յին վի րա բույ ժի խորհր դատ վութ յուն նե րից: Անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում նրանց մի մա սին տրվել են ցու ցում եր՝ հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցում հա մա պա տաս խան հե տա զո տութ յուն անց նե լու կամ բու ժու մը շա րու-
նա կե լու հա մար: Ընդ հա նուր առ մամբ ի րա կա նաց վել է ա վե լի քան 60 խորհր-
դատ վութ յուն:
 Մար զա յին այ ցե րը շա րու նա կա կան են լի նե լու:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ

ԲԺԻՇԿՆԵՐՆԱՅՑԵԼԵՑԻՆՃԱՄԲԱՐԱԿԻ

ԲԺՇԿԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆ



ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄԲՈՒԺՈՒՄՍՏԱՑՈՂ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՁԵՌՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԵՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆՆ

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՈՒՄ

Կլինիկաներ

Ձմ ռան ա ռա ջին օ րը խա ղա թե րա-
պիա յի կա բի նե տի անձ նա կազմ 
ու «Մուրացան» հի վան դա նո ցում 
բու ժում ստա ցող փոք րիկ նե րը մաս-
նակ ցե ցին ՀՀ-ում Գեր մա նիա յի 
Դաշ նա յին Հան րա պե տութ յան դես-
պա նա տան Սուրբ Ծննդ յան տո նին 
ըն դա ռաջ կազ մա կեր պած ցու ցա-
հան դե սին: Մի ջո ցառ մա նը ներ-
կա յաց վե ցին «Մու րա ցան» հա մալ-
սա րա նա կան հա մա լի րում բու ժում 
ստա ցող ե րե խա նե րի ձեռ քի աշ խա-
տանք նե րը, ո րոնք պատ րաստ վել 
էին «Օգ նեմ» հիմ ադ րա մի հո վա-
նա վո րութ յամբ: Ցու ցա հան դե սի ըն-
թաց քում խա ղա թե րա պիա յի աշ խա-
տա կից նե րը զրու ցե ցին Հա յաս տա-
նում Գեր մա նիա յի ար տա կարգ և 
լիա զոր դես պան Մա թիաս Քիս լե րի 
հետ և ն րան նվի րե ցին փոք րիկ նե րի 
ձե ռա գործ աշ խա տանք նե րից մե կը: 

Դի վա նա գե տը ող ջու նեց 
ոչ միայն ցու ցա հան դե-
սում խա ղա թե րա պիա յի 
կա բի նե տի մաս նակ ցութ-
յու նը, այլև, առ հա սա րակ, 
ե րե խա նե րին ա պա քի նե-
լու գոր ծում այս թի մի կա-
տա րած աշ խա տան քը:
« Մու րա ցան» հա մալ-

սա րա նա կան հա մա լի րի 
հի վան դա նո ցա յին ծաղ-
րա ծուն Հաշ ման դամ ե-
րի մի ջազ գա յին օր վա 
շրջա նա կում հյու րըն կալ վել 
էր Հան րա պե տա կան 
ման կա կան վե րա կանգ-
նո ղա կան կենտ րո-
նում՝ այն տեղ բու ժում 
ստա ցող ե րե խա նե րի 
լավ տրա մադ րութ յունն 
ա պա հո վե լու նպա տա-
կով:



 Ա մա նո րի նա խա շե մին ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի մի ջազ գա յին կա պե րի հանձ նա ժո-
ղովն այ ցե լեց « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նոց և  փոր ձեց հնա րա վո րինս հե քիա թա-
յին տրա մադ րութ յուն փո խան ցել քի միա թե րա պիա-
յի կլի նի կա յում բու ժում ստա ցող փոք րիկ նե րին։
Ա պա գա բժիշկ նե րի օգ նութ յամբ ե րե խա նե րը 

պատ րաս տե ցին բա ցիկ ներ՝ այն տեղ գրե լով ի րենց 
ցան կութ յուն ներն ու բա րե մաղ թանք նե րը, ո րոնք 
շու տով կհաս նեն աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե-
րում գտնվող ի րենց այն հա սա կա կից նե րին, ով քեր 
ևս բ ժիշկ նե րի հետ ա մե նօր յա պայ քար են մղում 
հա նուն ա ռող ջութ յան։

«Մուրացան» համալսարանական
 համալիրի հիվանդանոցային ծաղրածուն 

Հաշմանդամերի 
միջազգային օրվա շրջանակում հյուրընկալվել էր 

Հանրապետական մանկական վերականգնողական 
կենտրոնում՝ այնտեղ բուժում ստացող երեխաների լավ 

տրամադրությունն ապահովելու նպատակով:

Կլինիկաներ

ԹՈՂԱՇԽԱՐՀԸՄԻՇՏԺՊՏԱ



Գիտություն
ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻՆԻՍՏՈՒՄ

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան  
բա րե փո խում ե րը ու շադ րութ յան կենտ րո նում

ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի նիս տում ներ կա յաց վեցին 
ԵՊԲՀ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
2016-17 ու սում ա կան տար վա հաշ վետ վութ յան արդ-
յունք նե րը:

 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը ներ կա յաց րեց ոչ 
միայն կա տար ված աշ խա տան քը, այլև անդ րա դար ձավ 
բա րե փո խում ե րի ու ղի նե րին և ծ րագ րե րին: Նա տե ղե-
կաց րեց գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րին, որ հետ բու-
հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան ո լոր տում ի րա-
կա նաց վող բա րե փո խում ե րից է «Մաս նա գի տա կան և 
 շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի» ստեղ ծու մը, ին-
չի հա մար հայ տա րար վել է մրցույթ:

Պ րո ռեկ տո րը նշեց, որ ու սում ա կան և 
 խորհր դատ վա կան աշ խա տանք նե րի, հա մալ սա րա նի 
հետ ա նընդ հատ և շա րու նա կա կան կապ ա պա հո վե-
լու, մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման 
նպա տա կով ա միս ներ ա ռաջ հիմ ադր վել է նաև ԵՊԲՀ 
կա րիե րա յի կենտ րո նը:

Զե կու ցո ղը ներ կա յաց րեց նաև 2016-17 և 2017-18 ու սում-
նա կան տա րի նե րին ԵՊԲՀ կլի նի կա կան օր դի նա տու-
րայի ըն դու նե լութ յան ցու ցա նիշե րը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հանձ նա րա րեց 
հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան ո լոր տի  
պա տաս խա նա տու նե րին՝ մշա կել բա րե փո խում ե րին  
հա մա պա տաս խան հա յե ցա կարգ, ո րում նե րառ ված  
կլի նեն կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յում ու սուց ման բո-
լոր փու լե րը՝ ըն դու նե լութ յու նից մինչև ա վար տա կան 
քննութ յուն ներ:

Աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րի տե ղա կալ Ար թուր 
 Հայր յանն էլ ներ կա յաց րեց ԵՊԲՀ ար խի վա յին գոր ծի 
և  ար խի վա յին հա վա քա ծո ւի հա մալր ման, հաշ վառ ման,  
պահ պա նման և  օգ տա գործ ման նոր կա նո նա կար գը, 
ո րը նե րա ռում է ար խի վա յին գոր ծի վար ման հա մա լիր 
կար գա վո րում եր: Կա նո նա կար գով, մաս նա վո րա պես, 
հստա կեց վել և  պար զեց վել են ար խի վա յին փաս տաթղ-
թե րի տրա մադր ման ըն թա ցա կար գե րը:



Գիտություն

« Գի տութ յան շա բաթ-2017»-ը մեկ տեղել էր բժշկա գի-
տութ յամ բ հե տաքրքր ված՝ տար բեր սե րունդ նե րի և 
 հա մալ սա րան նե րի գիտ նա կան նե րին, հե տա զո տող նե-
րին և  ու սա նող նե րին:  Մի ջո ցա ռու մը սկսվեց ու սա նո ղա-
կան գի տա կան ըն կե րութ յան հիմ ադր ման 70-ամ յա կին 
նվիր ված ու սա նո ղա կան գի տա կան օ րով, ո րի գլխա վոր 
մաս նա կից նե րը ու սա նող ներն էին՝ ի րենց հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րով և  պատ րաս տած սար քե րով:
Ե րի տա սար դա կան գի տա կան օր վա ըն թաց քում ներ-

կա յաց վե ցին մի շարք հե տաքր քիր զե կուցում եր, 
մաս նա վո րա պես, թե որ քան կար ևոր է համագոր ծակ-
ցութ յու նը մեր օ րե րում և  ինչ պես նոր կա պեր ստեղ ծել 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րի հետ, խոս վեց գի տութ յան մեջ 
կրեա տի վութ յան անհ րա ժեշ տութ յան և  Հա յաս տա նում 
կլի նի կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հե ռան կար նե րի 
մա սին: Ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րի աշ խա տանք-
նե րը ներ կա յաց վե ցին մրցույ թի: ԵՊԲՀ գի տութ յան 
գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը 

հան դես ե կավ դա սա խո սութ յամբ՝ «Գլ խու ղե ղը՝ որ պես 
ժա մա նա կա կից գի տութ յան շար ժիչ ու ժ», ո րի ժա մա-
նակ խոս վեց հա մալ սա րա նի ձեռք բե րում ե րի մա սին: 
 Չոր րորդ օր վա ըն թաց քում տար բեր մաս նա գի տա կան 
սե սիա նե րի ըն թաց քում ներ կա յաց վեց մոտ 70 բա նա վոր 
և 55 պաս տա ռա յին զե կուցում:
 Գի տութ յան ուր բա թը « Հո րի զոն-2020»-ի մա սին տե-

ղե կատ վա կան օր էր, ո րի ժա մա նակ ծրագ րի «Ա ռող-
ջութ յուն, ժո ղովր դագ րա կան փո փո խութ յուն ներ և 
 բա րե կե ցութ յու ն» ո լոր տի նո րութ յուն նե րը գի տա ժո ղո վի 
մաս նա կից նե րին ներ կա յաց րեց ԵՊԲՀ գի տութ յան վար-
չութ յան պետ, « Հո րի զոն-2020» ծրագ րի ազ գա յին կոն-
տակ տա յին անձ  Սեյ րան  Քո չար յա նը, ին չին հա ջոր դեց 
« Հո րի զոն-2020»-ի շրջա նա կում հա ջող ված նա խագ ծի 
փոր ձը ներ կա յաց նելը Դա վիթ  Պի պո յա նի կողմից:
 Գի տա ժո ղովն ամ փոփ վեց հա մալ սա րա նի գի տա կոր-

դի նա ցիոն նիս տի ըն թաց քում, որ տեղ բարձ րա ձայն վե-
ցին գի տա ժո ղո վի ձեռք բե րում երն ու թե րա ցում ե րը:

«ԳԻՏՈՒԹՅԱՆՇԱԲԱԹ-2017»-Ն

ԱՄՓՈՓԵՑԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

¶ÇïáõÃÛ³Ý 
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2017
 Մեկ շա բա թում շուրջ 1000 մաս նա կից ներ՝ ու սա նող ներ, ե րի տա

սարդ հե տա զո տող ներ, դա սա խոս ներ, գիտ նա կան ներ, բժիշկ
ներ և  պար զա պես գի տութ յամբ հե տաքրքր վող անձ նիք դար ձան 
« Գի տութ յան շա բաթ2017» մի ջո ցառ ման ակտիվ մասնակիցները:
 Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցող ու սա նող նե րի թի վը գե րա զան ցում էր 

400ը:  Գի տա կան կար ևոր այս մի ջո ցառ մա նը ներ կա յաց վեց ա վե լի 
քան 130 գի տա կան աշ խա տանք, ո րից 20ը` ու սա նո ղա կան:



Գիտություն

  2018-ի սկզբին կմե կնար կի 
«ԳԼՕԲՈՒ Ս» ծրագ րի 2-րդ  փու լը, 
ո րին կա րող են մաս նակ ցել ընդ հա-
նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի՝ անգ-
լե րե նի ի մա ցութ յամբ 4-րդ և 5-րդ 
 կուր սերի ու սա նող նե րը, նաև՝ կլի նի-
կա կան օր դի նա տոր նե րը: Ծ րագ րի 
մեկ նար կի առ թիվ դեկ տեմ բե րի 4-ին 
և 5-ին ԵՊԲՀ նիս տե րի դահ լի ճում 
անց կաց վե ցին երկ րորդ շրջա փու-

լի տե ղե կատ վա կան օ րեր: ԵՊԲՀ 
կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար 
 Խա չա տուր  Մար գար յա նը ԵՊԲՀ ու-
սա նող նե րին և  սո վո րող նե րին ներ-

կա յաց րեց ծրագ րի ման րա մաս նե-
րը, պա տաս խա նեց մաս նա կից նե րի 
հար ցե րին: Ու սա նող նե րին, մաս նա-
վո րա պես, հե տաքրք րում էին ծրագ-
րի լրա ցու ցիչ ծան րա բեռն վա ծութ-
յան չա փը, ա ռար կա նե րի ցան կը, 
դա սա վանդ ման մե թո դը, գործ նա-
կան պա րա պմունք նե րի ձևա չա փը: 
 Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև ԵՊԲՀ 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե-
տի դե կան Ար թուր  Փա փազ յա նը։ 
Նա ու սա նող նե րին հոր դո րեց ակ-
տիվ մաս նակ ցել  ծրագ րին և  բաց 
չթող նել գիտելիք ստա նա լու հա վել-
յալ հնա րա վո րութ յու նը:
«ԳԼՕԲՈՒ Ս» ծրագ րի ա ռա ջին 

շրջա փու լի մաս նա կից նե րը ներ-
կա յաց րին իրենց փոր ձը, դրա կան 
ազ դե ցութ յու նը, ո րը թո ղել է ծրա-
գիրն ի րենց վրա, շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նե ցին բժշկա կան մայր 
բու հին՝ բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ-
յան հա մար: «ԳԼՕԲՈՒ Ս»-ի ա ռա-
ջին փու լով մաս նա կից նե րի մեծ 
մա սը հա մալ րել է բու հի տե սա կան 
ամ բիոն նե րում դա սա վան դող մաս-
նա գետ նե րի շար քը: Կր թա կան այս 

կար ևոր ծրա գիրն ա մե րիկ յան մո դե-
լով է և ն պա տակն է՝ սո վո րող նե րի 
տե սա կան գի տե լիք նե րը զու գադ-
րել գործ նա կան հմտութ յուն նե րին, 
դեռևս ու սա նե լու տա րի նե րից ձևա-
վո րել կլի նի կա կան մտա ծո ղութ յուն: 
Դա սըն թա ցի կար ևոր բա ղադ րիչ նե-
րից մեկը ու սու ցու մ է հի վան դա նո-
ցա յին մի ջա վայ րում՝ հի վան դի մահ-
ճա կա լի մոտ, վի րա հա տա րան նե-
րում և լա բո րա տո րիա նե րիում: 
ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նը մշա-

կում է նաև աշ խար հի լա վա գույն 
բժշկա գի տա կան դպրոց նե րի փոր ձի 
ներդր մամբ՝ նոր հա վել յալ կրթա-
կան ծրագ րեր։

Այս տա րի Եվ րո պա յի նեյ րոհոգեդեղագիտա կան քո լե-
ջը (ECNP) ԱՄՆ-ում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յու-
նն ըն ձեռ ված էր ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, 
պրո ֆե սոր Կոնս տան տին Են կո յա նին:
Ա մեն տա րի ECNP-ն խիստ մրցու թա յին սկզբունք նե-

րով գոր ծու ղում է իր վեց դես պան նե րին Ա մե րի կա յի 
 նեյ րոհոգեդեղագիտա կան քո լե ջի (ACNP) տա րե կան 
փակ գի տա ժո ղո վին՝ ներ կա յաց նե լու Եվ րո պա յի գի-
տա կան նե րու ժը։ Այս տա րի այդ վեց ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րից մե կը պրո ֆե սոր Կոնս տան տին Են կո յանն էր: Նա 
ներ կա յաց րեց ո լոր տում Եվ րո պա յի ձեռք բե րում ե րը, 
ինչպես նաև՝  Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող աու տիզ մի 
ուղղությամբ հե տա զո տութ յուն նե րը:
Կոնգ րե սին տար բեր երկր նե րից մաս նակ ցում էին խո-

շո րա գույն գիտ նա կան ներ, որ տեղ էլ ա ռանձ նաց ված 
դա սա խո սութ յամբ հան դես ե կավ անվանի նեյ րո գիտ-
նա կան  Թո մաս Ին սե լը, ո վ մոտ 13 տա րի գլխա վո րել 
է Հո գե կան ա ռող ջութ յան ազ գա յին ինս տի տու տը և 
ԱՄՆ-ի Ա ռող ջութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի կող մից 
թո ղարկ ված ա մե նա խո շոր նա խագ ծե րից մե կի՝ «Ու ղե ղի 

նա խա ձեռ նութ յուն» նա խագ ծի հիմ ա դիր նե րից է:  Մեր 
գիտնականի մասնակցությունը լուրջ հնա րա վո րութ յուն 
էր՝ ներ կա յաց նե լու  Հա յաս տա նը ԱՄՆ-ում՝ որ պես Եվ-
րո պա յի նեյ րո գի տութ յան օղակ:

ԱՄՆ-ՈՒՄԱՆՑԿԱՑՎՈՂԳԻՏԱԿԱՆ

ԿԱՐԵՎՈՐՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆԸ

ԵՎՐՈՊԱՅԻԴԵՍՊԱՆԸ՝ԵՊԲՀ-ԻՑ

ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄԷ«ԳԼՕԲՈՒՍ»

ԾՐԱԳՐԻ2-ՐԴՇՐՋԱՓՈՒԼԸ



Հա յաս տա նում ստո մա տո լո գիա յի ո լոր-
տում գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե-
րի խթան մանն ուղղ ված քայ լե րի շրջա նա կում 
բժշկական հա մալ սա րա նի Ե րի տա սարդ հե-
տա զո տող նե րի միութ յան կող մից նա խա ձեռ-
նած «Ս տո մա տո լո գիան գի տութ յան աչ քե րո վ» 
թե մա յով գի տա ժո ղո վը կար ևոր մի ջո ցա ռում 
էր՝ միտ ված ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի գի տութ-
յամբ զբաղ վե լուն։  Գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում 
ներ կա յաց վեց 6 զե կույց ստո մա տո լո գիա յի 
տար բեր ճյու ղե րի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե-
րի կող մից:  Մի ջո ցա ռու մը թույլ տվեց տար բեր 
տե սանկ յուն նե րից հա յացք գցել ստո մա տո լո-
գիա յի տար բեր ո լորտ նե րում ի րա կա նաց ված 
գի տա կան նո րա րա րա կան աշ խա տանք նե րին 
և  լու ծում ե րին, ա վե լի ման րա մասն քննար-
կել դրանց վե րա բե րող հար ցե րը:  Ներ կա նե րը 
հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան ծա նո թա նա լու 
ստո մա տո լո գիա յի ո լոր տում  Հա յաս տա նում 
ի րա կա նաց վող գի տա կան աշ խա տանք նե-
րին։

«ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՆ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆԱՉՔԵՐՈՎ»

Գիտություն
Գի տա ժո ղով



Գիտություն

ԵՊԲՀ-ում մեկ նար կել է վե րա պատ-
րաս տում ե րի շարք  գիտ նա կան նե-
րի և բժիշկ նե րի հա մար: Ա ռա ջին սե-
մի նար-աշ խա տա ժո ղո վը նվիր ված 
էր պատ շաճ կլի նի կա կան գոր ծու-
նեութ յա նը (GCP) և  անց կաց վեց «ԷՖ 
ԷՄ ԴԻ ՔԵՅ ԷԼ Եվ րո պա» պայ մա-
նագ րա յին հե տա զո տա կան կազ մա-
կեր պութ յու նում, ո րի հետ մեկ ա միս 
ա ռաջ կնքվել է փո խըմբռն ման հու-
շա գիր:
 Սե մի նա րի նպա տակն էր մաս-

նա կից նե րին ծա նո թաց նել կեն սա-
տեխ նո լո գիա յի ո լոր տին, մաս նա-
վո րա պես՝ GCP ստան դարտ նե րին, 
 Հա յաս տա նում կլի նի կա կան հե տա-
զո տութ յուն նե րի հե ռան կար նե րին ու 
փոր ձին, ա ռող ջա պա հա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ո րա կի հա մա-
կար գի հի մունք նե րին:
 Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցե ցին 

տար բեր նեղ մաս նա գի տա ցում ու-
նե ցող բժիշկ ներ, դե ղա գետ ներ, 
կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ և  ու-
սա նող ներ: ԵՊԲՀ ե րի տա սարդ հե-
տա զո տող նե րի միութ յան կող մից 
ի րա կա նաց վող վե րա պատ րաս-
տում ե րի այս շար քը շա րու նա կա-
կան է լի նե լու և  ընդգր կե լու է նոր 
ո լորտ ներ։ Նա խա տես վում է նման 
սե մի նար-աշ խա տա ժո ղո վի մի ջո ցով 
վե րա պատ րաս տել ա վե լի քան 200 
բժիշկ։
 Տե ղե կաց ված լի նե լու հա մար կա-

րող եք հետ ևել ԵՊԲՀ ե րի տա սարդ 
հե տա զո տող նե րի միութ յան ֆեյս-
բուք յան է ջին, բա ժա նոր դագր վել 
նո րութ յուն նե րին։

ԵՊԲՀ-ՈՒՄՄԵԿՆԱՐԿԵԼԷ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻՇԱՐՔ

ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻԵՎԲԺԻՇԿՆԵՐԻՀԱՄԱՐ



« Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կրթու-
թ յան հա մա կար գում բա րե վար քութ-
յան ամ րապն դում և  կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա ր» ծրագ րի արդ յունք նե-
րին նվիր ված հա մա ժո ղո վում ներ-
կա յաց վեց բա րե վար քութ յան կա-
նո նա կարգ ման ո լոր տում ԵՊԲՀ-ի 
աշ խա տան քը:
Եվ րո պա կան միութ յան և Եվ րո պա-

յի խորհր դի հա մա տեղ այս ծրագ րի 
նպա տակն է բու հե րում ամ րապն դել 
բա րե վար քութ յու նը և  պայ քա րել կո-
ռուպ ցիա յի դեմ՝  Հա յաս տա նի Կա-
ռա վա րութ յան 2015-2018թթ. հա կա-
կո ռուպ ցիան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ծրագ րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց-
մանն ա ջակ ցե լու մի ջո ցով:

Եվ րո պա յի խորհր դի փոր ձա-
գետ ներ Ար ևիկ Ա նա փիոս յա նը և 
 Նա րի նե Ա լեք սան յա նը ներ կա յաց-
րին ծրագ րի արդ յունք նե րը: Ն րանք 
անդ րա դար ձան բու հե րի է թի կա յի 
կա նո նակարգերի մշակ մա նը, ի րա-
վա կան հար ցե րին, խո չըն դոտ նե րին 
և  ա ռա վե լութ յուն նե րին, ո րոնք նկա-
տել են բու հե րում ծրա գի րը  ի րա կա-
նաց նե լիս: 
 Փոր ձա գետ նե րի գնա հատ մամբ 

բու հե րի աշ խա տան քը մե ծա ծա վալ 
է և  արդ յու նա վետ:  Փոր ձա րա րա կան 
բու հե րից հա մա ժո ղո վի մաս նա կից-
նե րին ներ կա յաց վեց ԵՊԲՀ-ի օ րի-
նա կը:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խորհր դա կան 
Ի զա բել Աբ գար յա նը հա մա ռոտ ներ-
կա յաց րեց բա րե վար քութ յան կա նո-
նա կարգ ման ո լոր տում աշ խա տանք-
նե րի ըն թաց քը, ա ռան ձին խնդիր նե-
րը, ինչ պես նաև կա նո նա կարգ ման 
շրջա նա կում բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ըն դու նած փաս տաթղ թե րի և 
դ րանց՝ բու հա կան հան րույ թին ի րա-
զե կե լու գոր ծիք նե րը:
Կր թութ յան ո րա կի գնա հատ ման 

և  ա պա հով ման կենտ րո նի ղե կա-
վար Ա րամ  Հայ րա պետ յա նը ներ-
կա յաց րեց ԵՊԲՀ-ի փոր ձը՝ կա-
ռա վար ման թա փան ցի կութ յան և 
 հաշ վետ վո ղա կա նութ յան առ ցանց 
պոր տա լի փոր ձարկ ման ըն թաց-
քում:

Իրավական

ԵՊԲՀ-ԻԱՇԽԱՏԱՆՔԸԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ



Կրթություն

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ու սա նո ղու հի Ան նա 
Ի սա հակ յա նը մշա կել է ու սում ա-
կան պրակ տի կա յի հե տաքր քիր ձև 
և ա ռա ջի կա յում իր նա խա ձեռ նութ-
յու նը կյան քի կկո չի Հա յաս տա նի 
ե րի տա սար դա կան հիմ ադ րա մի 
ա ջակ ցութ յամբ։ Նա  ԵՊԲՀ 5-րդ 
 կուր սի ու սա նո ղու հի է։ Սո վո րում 
է ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տում։ Ու սում ա ռութ յան ըն թաց-
քում նկա տել է, որ բա ցի բու հա կան 
ծրագ րով նա խա տես ված ա մե նամ-
յա ու սում ա կան պրակ տի կա նե րից, 
բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում 
բա րե կամ եր, ծա նոթ ներ ու նե ցող 
ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն են  
ու նե նում լրա ցու ցիչ պրակ տի կա ներ 
անց նել նրանց մոտ՝ կա տա րե լա-
գոր ծե լով սե փա կան գի տե լիք նե րը, 

հմտութ յուն նե րը։ Սա կայն շա տերն 
այդ հնա րա վո րութ յու նը չու նեն։ 
Ան նա Ի սա հակ յա նը ո րո շել է հա-
մախմ բել մի քա նի կա մա վո րի, գոր-
ծի անց նել և  ա պա գա բժիշկ նե րի 
հա մար ստեղ ծել լրա ցու ցիչ պրակ-
տի կա յի հնա րա վո րութ յուն։ Ըստ 
կազ մա կեր պիչ նե րի` նման պրակ-
տի կա նե րը կօգ նեն ու սա նող նե րին 
կողմ ո րոշ վել նեղ մաս նա գի տութ-
յան ընտ րութ յան հար ցում։ Ծ րա-
գի րը ու սա նող նե րին մրցակ ցա յին 
ա ռա վե լութ յան հնա րա վո րութ յուն 
կտա: Ծ րագ րի նա խա ձեռ նող ներն 
ար դեն իսկ բա նակ ցութ յուն ներ են 
վա րում բուժ հաս տա տութ յուն նե-
րի ղե կա վար նե րի, բժիշկ նե րի հետ։ 
Պ րակ տի կան տևե լու է եր կու շա-
բաթ։  Յու րա քանչ յուր մաս նա գի-
տութ յու նից պրակ տի կա անց նե լու 

հնա րա վո րութ յուն է ստա նա լու 2-3 
ու սա նող։ 10 մաս նա գի տութ յու նից 
(գի նե կո լո գիա, թե րա պիա, գե նե տի-
կա, օն կո գի նե կո լո գիա, նյար դա բա-
նութ յուն, ման կա բու ժութ յուն և  այլն) 
ամ ռան ա միս նե րին պրակ տի կա յին 
կմաս նակ ցի մոտ 30 ու սա նող։ « Մեր 
նպա տակն է թե կուզ քիչ թվով մաս-
նա կից նե րի ներգ րա վել, սա կայն 
պրակ տի կան լի նի նպա տա կա յի ն»,-
ա սում է Ան նա Ի սա հակ յա նը։ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՆՈՐՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ին ո վա ցիոն լա բո րա տո րիա յի (Her-
atsi iLAB) « Հա ջո ղութ յան դպրոցն» այս ան գամ հյուր-
ըն կա լել էր  Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րի նո րա-
րա րա կան կենտ րո նի ղե կա վար, ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 
 Ռազ մա վա րա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րո նի 
խորհր դա կան և  Հար վար դի շրջա նա վարտ նե րի ա կում-
բի՝ 2015-2016 թվա կան նե րի նա խա գահ Է րիկ Գ յու լազ յա-
նին:
Ու սա նող նե րի հետ հան դիպ մա ն ընթացքում նա ընդգ-

ծեց, որ չկա մի դպրոց, որն ա վար տե լով, մար դը կա րող 
է հա ջո ղութ յան հաս նել: «Ի րա կա նում հա ջո ղութ յան այդ 
դպրո ցը մարդն է՝ ինքն ի րե նով, և  ա մեն ինչ կախ ված 
է հենց իրե նից: Երբ մենք դառ նանք սե փա կան ցան-
կութ յուն նե րի շար ժիչ ու ժը, այդ պա հից սկսած՝ ա մեն 
ինչ կստաց վի»,- նշեց Է րիկ Գ յու լազ յա նը: Ին տե րակ տիվ 
քննարկ ման ըն թաց քում նա ու սա նող նե րի հետ միա սին 
փոր ձեց բա ցա հայ տել, թե ինչ է հա ջո ղութ յու նը և  ինչ-
քա նով է կար ևոր սե փա կան պա տաս խա նատ վութ յունն 
այդ հար ցում: Է րիկ Գ յու լազ յա նի հա մոզ մամբ՝ աշ խար-
հա յացքն այն հստակ չա փա նիշն է, որն ար տա ցո լում է 
այն, թե մար դիկ ինչ պես են տես նում ի րենց անձ նա կան 
խնդիր ներն աշ խար հի մասշ տա բով: Անդ րա դառ նա լով 
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան կար ևո րութ յա նը՝ նա 
նկա տեց, որ բժիշկ կամ ման կա վարժ դառ նալ ցան կա-
ցող նե րը ֆի նան սա կան բա րե կե ցութ յան հար ցը որ պես 
ա ռա ջնա հեր թութ յուն չեն դի տար կում: Չ նա յած այն հան-

գա ման քին, որ Է րիկ Գ յու լազ յա նը կրթութ յունն Անգ լիա-
յում է շա րու նա կել՝ նա հա վաս տիաց րեց, որ հա ջո ղութ-
յան հաս նե լու հա մար ար տերկ րում սո վո րե լը պար տա-
դիր չէ: « Լե զու նե րի տի րա պե տե լու դեպ քում կա րող ես 
շատ լավ գի տե լիք ներ ստա նալ նաև  Հա յաս տա նում: Եվ 
երկ րորդ, մշտա կան ու սուց ման գոր ծըն թա ցը՝ lifelong 
learning, մշտա պես իր տե ղում է:  Հա ջո ղակ կա րիե րա-
յի հա մար մար դը պետք է սի րի իր մաս նա գի տութ յու նը, 
զբաղ վի հո գե հա րա զատ գոր ծով, ո րը նրան կտա մո-
տի վա ցիա և խ թան»,-ա վե լաց րեց ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 
 Ռազ մա վա րա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րո նի 
խորհր դա կա նը:  Հան դիպ ման ա վար տին Է րիկ Գ յու-
լազ յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ա պա գա բժիշկ-
նե րին ի րենց մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հա մար և 
 մաղ թեց հա ջո ղութ յուն։

Heratsi iLABի հյուրն էր Է րիկ Գ յու լազ յա նը

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆԴՊՐՈՑԸՄԱՐԴՆԷ՝

ԻՆՔՆԻՐԵՆՈՎ
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  Տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և օ պե րա տիվ վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նում անց կաց ված ու սա նո ղա կան 3-րդ  
օ լիմ պիա դան ամ փո փեց արդ յունք նե րը: Ա պա գա բժիշկ-
նե րը ու սա նո ղա կան գի տա կան խմբա կի շրջա նա կում 
ար տա ժամ յա աշ խա տան քի ըն թաց քում կա տա րե լա գոր-
ծել էին գործ նա կան հմտութ յուն նե րը փոր ձա րա րա կան 
վի րաս րա հում:
Օ լիմ պիա դա յին մաս նակ ցել է 10 թիմ, ո րոնք ներ կա-

յաց րել են ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան, ս տո մա տո լո-

գիա կան, ինչ պես նաև օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման 
ֆա կուլ տետ նե րը: Ժ յու րիի ան դամ երն էին՝ Եվ րո պա-
կան վի րա բու ժա կան ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ, ՀՀ 
վի րա բու ժա կան ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գահ Սու-
րեն Ս տե փան յա նը, ՀՀ ԱՆ գլխա վոր ման կա կան վի րա-
բույժ Նի կո լայ Դալ լաք յա նը, ԵՊԲՀ օ տա րերկ րա ցի նե-
րի ու սուց ման ֆա կուլ տե տի դե կան Ան նա Սարգս յա նը, 
ԵՊԲՀ ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո ցենտ 
Ար մեն Վար ժա պետ յա նը:

ԱՊԱԳԱԲԺԻՇԿՆԵՐԻԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՏԵՍ՝

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅՈՒՄ

«Оперативники»
Սարգս յան Վա հագն
Բաղ դա սար յան Լի լիթ
Կա րա պետ յան Ա րուս յակ
Համ բար ձում յան Ան նա
Ասր յան Տիգ րան
Թո րոս յան  Մա նե

«Дилетанты»
Ս տե փան յան Գեոր գի
Ղա րագ յոզ յան Լ ևոն
Կա րա պետ յան Վա նուշ
Սի մոն յան Հո վիկ
Հով հան նիս յան Ա նի
Մա շուր յան Ար շա վիր
Բա դալ յան Է դո ւարդ

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՏԵ ՂԸ ԿԻ ՍԵ ՑԻՆ  
ԵՐ ԿՈՒ ԹԻՄԵՐ՝

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՏԵՂ

 «Rising Stars»
Կար թի գա Վա սուդ ևան
Յո գեշ վա րան Ջաի շան կար
Ամ րի թա
Ան թա ռաա

ԵՐ ՐՈՐԴ ՏԵՂ

«CALLM»
Ա րամ յան Ժեն յա
Խա չատր յան Նու շիկ
Մու սա յել յան Լու սիա
Ռափ յան Վ լա դի միր
Սու քիաս յան Ար փի նե
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Ար դեն տա սը տա րի է, ինչ ԵՊԲՀ –ում հրա տա-
րակ վում է «Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե սը» 
(«The New Armenian Medical Journal»): Անգ լա լե-
զու գի տա կան այս հրա տա րա կութ յան նպա տակն 
է ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նել բժշկա գի տութ յան և  
ա ռող ջա պա հութ յան տար բեր ո լորտ նե րում գի տա-
կան նվա ճում ե րը, կի րառ վող նոր մե թոդ ներն ու 
մո տե ցում ե րը, մեկ հար թա կում հա մախմ բել աշ-
խար հի տար բեր անկ յուն նե րի բժիշկ-գիտ նա կան-
նե րին: 
Գի տա կի րա ռա կան ամ սագ րի գլխա վոր խմբա-

գիր, ԵՊԲՀ գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի ղե-
կա վար, ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ 
Ար տո  Զիլֆ յա նը պատ մում է, որ «Նոր հայ կա կան 
բժշկա կան հան դե սի» ստեղծ ման անհ րա ժեշ տութ-
յունն ա ռա ջա ցել էր մեր հան րա պե տութ յան ան կա-
խա ցու մից հե տո, ո րը մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ էր 
բա ցել սփյուռ քա հա յութ յան և  այ լազ գի բժիշկ-գիտ-
նա կան նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան և  փոր ձի 
փո խա նակ ման հա մար, ինչ պես նաև հայ կա կան բժշկա-
կան մեկ ամ սագ րում  Հա յաս տա նի և սփ յուռ քի ճա նաչ-
ված ու ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի գոր ծու նեութ յու-
նը հա մա լիր ներ կա յաց նե լու նպա տա կով: Այս հար ցում 
նա խա ձեռ նութ յամբ հան դես ե կավ Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նը 2007-ի մար տից՝ հիմ ադ րե լով և սե փա կան ու ժե րով 
հրա տա րա կե լով «Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե-
սը», ո րի ա ռա ջին հա մա րը լույս տե սավ նույն տար վա 
նո յեմ բերին: 
Բժշ կա գի տութ յան ար դի ձեռք բե րում ե րը ներ կա յաց-

նող պար բե րա կա նը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ար-
ժա նա ցավ օ տա րերկ րա ցի գիտ նա կան նե րի, նաև բարձր 
ցու ցա նիշ եր ու նե ցող մի ջազ գա յին մի շարք հրա տա րակ-
չութ յուն նե րի ու շադ րութ յա նը:  
«Գիտ նա կան նե րից շա տե րը ոչ միայն տպագր վում 

են ամ սագ րում, այլև այլ հրա տա րակ չութ յուն նե րի կող-
մից հրա վի րում են հան դես գա լու ար դեն հրա պա-
րակ ված հոդ ված նե րի մա սին գրա խո սա կան նե րով և 
 մե նագ րութ յուն նե րով»,- նշում է Ար տո  Զիլֆ յա նը: 
Նա պատ մում է, որ բժշկա գի տա կան հան դե սի հիմ ա-

դիր և ն պա տա կաս լաց գոր ծող խմբագ րա կան խումբն 
էին կազ մում գլխա վոր խմբագ րի տե ղա կալ ներ, այն 
ժա մա նակ ե րի տա սարդ, բա նի մաց բժիշկ-գիտ նա կան-
ներ, պրո ֆե սոր ներ Ար մեն Մու րադ յա նը, Հով հան նես  
 Ման վել յա նը և Հա մա յակ  Սի սակ յա նը: 
Ար տո  Զիլֆ յանն իր հա վա տա րիմ ու եր կա րամ յա գործ-

ըն կե րոջ, հան դե սի պա տաս խա նա տու խմբա գիր Ս տե-
փան Ա վագ յա նի հետ ան ցած 10-ամ յա ճա նա պար հը 
հպար տութ յամբ է հի շում, քա նի որ միա սին թի մա յին աշ-
խա տան քի շնոր հիվ հաղ թա հա րել են բազ մա թիվ խոչ-
ըն դոտ ներ, հա մա տեղ ու ժե րով հա սել հա ջո ղութ յուն նե-
րի:  «Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե սը» տա րե կան 
տպագր ում է 4 հա մար՝ յու րա քանչ յու րում 10-12 հոդ ված: 
 Տա սը տա րում 44 հա մար հանձն վել է գի տա կան աշ-
խար հի դա տին: 

 Հա ջո ղութ յուն նե րի շար քում Ս տե փան Ա վագ յա նը 
մատ նան շում է այն հան գա ման քը, որ պար բե րա կա նի 
գոր ծու նեութ յան ար դեն հին գե րորդ տա րում « Նոր հայ-
կա կան բժշկա կան հան դե սը» ար ժա նա ցավ մի ջազ գա-
յին հրա տա րակ չութ յուն նե րի ու շադ րութ յա նը, ո րի արդ-
յուն քում այն առայ սօր իր մշտա կան գրան ցում ու նի գի-
տա կան հոդ ված նե րի մի ջազ գա յին «Ս կո պուս-SCOPUS» 
շտե մա րա նում: 2016 թվա կա նից Thomson Reuters հրա-
տա րակ չութ յան կող մից մեր պար բե րա կա նը ստա ցել է  
հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջարկ և  ազ դե ցութ յան գոր-
ծոն ստա նա լու հա մար գտնվում է նրանց փոր ձա գետ նե-
րի հսկո ղութ յան ներ քո:
Խմ բագ րութ յա նը հղված հոդ ված նե րի մե ծա գույն հոս-

քի շնոր հիվ հան դե սի ո րոշ հա մար ներ թո ղարկ վում 
են նաև մո նո թե մա տիկ (միև նույն թե մա յին առնչ վող) 
հա մար ներ, ո րոնք ընդգր կում են ար դի ժա մա նա կա-
հատ վա ծում բժշկա գի տութ յան որ ևէ հստակ ուղ ղութ-
յան հրա տապ խնդիր ներն ար ծար ծող հոդ ված նե րը` 
ամ բող ջա կան տես քով ներ կա յաց նե լով բժշկա կան այդ 
ուղ ղութ յամբ առ կա ձեռք բե րում երն ու հե տա գա ծրագ-
րե րը: Ն շենք, որ ամսա գի րը նաև լա վա գույն գի տա-
կան հա մա ժո ղովն ե րի հա մար տպագ րութ յան հար թակ 
է:  Հա վել վա ծի տես քով հրա տա րակ վում են ԵՊԲՀ-ում 
անց կաց վող գի տա կան մի ջո ցա ռում ե րի (օրի նակ՝ 
« Գի տութ յան շա բաթ2017»,  «Բժշ կա գի տութ յան ար դի 
հիմ ախն դիր նե րը» գի տա ժո ղովն ե րը) ըն թաց քում ներ-
կա յաց ված զե կու ցում ե րի ընտ րա նի ներ` հոդ ված նե րի 
տես քով:  Մեծ ար ձա գանք են ստա ցել, մաս նա վո րա պես, 
կան խար գե լիչ բժշկութ յա նը նվիր ված եր կու մո նո թե մա-
տիկ հան դես նե րը` նվիր ված  Հա յաս տա նում տար բեր 
շրջան նե րում տա րաբ նույթ հի վան դութ յուն նե րի տա-
րած վա ծութ յա նը և դ րանց կան խար գել ման ու բուժ ման 
ե ղա նակ նե րին:
 Հան դե սը, իր պար տա ճա նաչ գոր ծա վա րութ յան շնոր-

հիվ, մեծ հե ղի նա կութ յուն է վա յե լում տար բեր ա ռա ջա-
տար բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում: Ա ռան ձին 
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հա մար նե րով ի րենց գոր ծու նեութ յան ար գա սիք ներն են 
ներ կա յաց րել Օ դե սա յի,  Խար կո վի, Լ վո վի,  Մոսկ վա յի 
( Սե չե նո վի անվ.) բժշկա կան հա մալ սա րան նե րի, ՌԴ 
Իր կուտսկ քա ղա քի Ն յար դա վի րա բու ժութ յան կենտ րո-
նի ան վա նի բժիշ նե րը:  
Խմ բագ րա կազմ ընդգ ծում է, որ հա տուկ կար ևո րութ-

յուն է տա լիս, որ պես զի ե րի տա սարդ հե տա զո տող նե րը, 
աս պի րանտ ներն ա ռա վել ակ տիվ տպագ րեն ի րենց գի-
տա կան հոդ ված նե րը այս ամ սագ րում, ո րը ա ռա ջի նը 
նրանց հնա րա վո րութ յուն կտա ի րենց հե տա զո տութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րը ներ կա յաց նե-
լու աշ խար հի գի տա կան հան րութ յան  
ու շադ րութ յա նը: Ա ռա ջի կա յում ակն կալ-
վում է նաև ա ռա վել շատ հե ղի նակ նե րի 
ներգ րավ վա ծութ յուն Սփ յուռ քից, ինչ պես 
նաև այլ երկր նե րից:  Տար բեր տա րի նե-
րի կտրված քով ամ սագ րին թղթակ ցում 
են հե ղի նակ ներ աշ խար հի տար բեր 
անկ յուն նե րից. Ի տա լիա, ԱՄՆ, Ֆ րան-
սիա,  Հու նաս տան,  Գե րմա նիա, Ի րան, 
Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի րութ յուն ներ, 
 Նե պալ: 
Ն շենք, որ «The New Armenian Medical 

Journal» պար բե րա կանն իր թղթա կից-
նե րի հետ շփու մը հա սա նե լի դարձ նե-
լու և հ րա տա րակ ված հոդ ված նե րը նաև 
վիր տո ւալ տի րույ թում ներ կա յաց նե լու 

նպա տա կով Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա-
րանի պաշ տո նա կան կայ քում 
(www.ysmu.am) ներկայացնում 
է հանդեսի էլեկտրոնային 
տարբերակը, որը նույնաբար 
արտացոլում է տպագիր 
հրատարակումը: 



1990 թվա կանն էր:  Բա ցա հայտ էր 
ԽՍՀՄ-ի փլու զու մը, ո րը պետք է հայ տա-
րար վեր ու ղիղ 1 տա րի անց՝ 1991թվա կա-
նի դեկ տեմ բե րին: Փ լուզ վում էր մի հա մա-
կարգ, ո րի բո լոր պտու տակ նե րը գի տեին 
ի րենց ա նե լի քը, և ն րա ան խա փան գոր ծու-
նեութ յան տա պա լու մը անհ նար էր պատ-

կե րաց նել:  Սա կայն, սկսած 1988 թվա կա-
նից, երբ ա զա տագ րա կան շար ժում 

ու ազ գա յին զար թոն քը գնա լով 
ա վե լի լայն թափ էին ստա նում, և 
ն կա տե լի էր ոչ միայն հա սա րա կար-
գի, այլև ար ժե հա մա կար գե րի մո-

տա կա փո փո խութ յու նը՝ ե րի տա սար-
դութ յան հա մար գե րա կա յե լի էին դառ նում 
ազ գա յին ար ժեք նե րը կո մու նիս տա կան 
պար տադր վող ար ժեք նե րի փո խա րեն: Եվ 
քա նի որ բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա-
նո ղութ յու նը միշտ և  ա մե նուր ե ղել է կազ-
մա կերպ ված ու նա խա ձեռ նող, այդ օ րե րին 
պա սիվ դիր քո րո շում ու նե նալ չէր կա րող:
Այս ի րա վի ճա կում կազ մա վոր վեց ու սա նո-

ղութ յան նա խա ձեռ նող խումբ, ո րի ակ տիվ 
մա սը այդ օ րե րին իր գոր ծու նեութ յու նը ծա-
վա լում էր եր կու ուղ ղութ յամբ: Ու սա նող նե րի ա ռա վել ակ-
տիվ մա սը, ունկն դիր Ար ցախ յան ա զա տա մար տի կան չին՝ 
կի սատ թող նե լով ու սու մը, մեկ նեց ռազ մա ճա կատ: Ո մանք 
ի րենց կյան քի գնով, մյուս նե րը ծանր հաշ ման դա մութ յամբ 
մո տեց րին հաղ թա նա կը: Այս խմբի տղա նե րից շա տե րը 
ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն տվյալ պա հին հա մա րում էին 
երկ րոր դա կան: Այդ օ րե րին ձևա վոր վեց բժշկա կան ինս-
տի տու տի ու սա նող ա զա տա մար տիկ նե րի փա ռա հեղ սե-
րուն դը՝ Մու րադ Մու րադ յան, Ար տակ  Զեյ նալ յան, Մի քա յել 
 Բա յաթ յան, Կա մա վոր  Խա չատր յան, Ար մեն Ղուն յան և  այ-
լոք:
 Նա խա ձեռ նող խմբի մյուս մա սը, ով քեր հա սա րա կա-

կան ա ռա վել ակ տիվ կեն սաո րո շում ու նեին, սկսե ցին նա-
խա ձեռ նել ու սա նո ղա կան ինք նա վար կազ մա կեր պութ յան 
ստեղ ծու մը՝ գի տակ ցե լով, որ այլևս ե րի տա սար դութ յա նը 
լե նին յան կո մե րիտ միութ յու նը ղե կա վա րել չի կա րող: 
Այդ պա հին ու սա նո ղա կան մի ջա վայ րում ստեղծ ված կազ-

մա կերպ չա կան վա կու մը լրաց նե լու ուղ ղութ յամբ բու հի ղե-
կա վա րութ յու նը հան դես բե րեց հե ռա տե սութ յուն և  ա ջակ-
ցեց ու սա նող նե րի ինք նա բուխ ջան քե րին՝ ու սա նո ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման  ընտ րո վի ներ կա յա ցուց չա կան մար-
մին հիմ ե լու ուղ ղութ յամբ: 
«Ա պա գա բժիշ կը» 1990 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 7-ի 22-րդ 

 թո ղարկ ման մեջ ար ձա նագ րեց. «Ցր վեց, լու ծար վեց ինս-
տի տու տի կո մե րի տա կան կազ մա կեր պութ յու նը»:
 Վե րոնշ յալ խմբի աշ խա տան քի արդ յուն քում եր կար ո րո-

նում ե րից ու փնտրտու քից հե տո ստեղծ վեց հան րա պե-
տութ յան ա ռա ջին ու սա նո ղա կան  ինք նա կա ռա վար-

վող  մար մի նը՝ բժշկա կան ինս տի տու տի 
ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նը: Ի 

տար բե րութ յուն հե տա գա յում 
մյուս բու հե րում ստեղծ ված 

ու սա նո ղա կան խոր հուրդ նե րի՝ բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում ու սա նո ղա կան կա ռույ ցը կոչ վեց խորհր դա րան: 
 Խորհր դա րա նի հիմ ա դիր նա խա գա հի հետ իմ հար ցազ-

րույց նե րից մե կում, ի պա տաս խան այն հար ցիս, թե ին չու 
խորհր դա րան և  ոչ խոր հուրդ՝ հիմ ա դիր նա խա գահ Ար-
տակ Գ րի գոր յա նը պա տաս խա նեց. «Ան վա նու մը պա տա-
հա կան չէ, քա նի որ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ձևա-
վոր ման հիմ քում ըն կած էր պառ լա մեն տա րիզ մի սկզբուն-
քը»: 
 Քա նի որ խորհր դա րա նի ստեղծ մա նը նա խոր դել էր ու սա-

նո ղա կան ակ տիվ շարժ մա նը բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յու նը, խոսքս լայ նա ծա վալ դա-
սա դուլ նե րի մա սին է, չնա յած բու հի ռեկ տո րի ծան րակ շիռ 
ա ջակ ցութ յա նը՝ բու հա կան վար չա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի մե ծա մաս նութ յան վե րա բեր մուն քը նո րաս տեղծ մարմ-
նի նկատ մամբ միան շա նակ չէր:  Նոր ձևա վոր վող կա ռույ ցի 
նկատ մամբ առ կա թե րա հա վա տութ յունն ու անվս տա հութ-
յու նը ծնունդ էր այն մտայ նութ յան, թե ինչ պես կա րող են 
ու սա նո ղա կան մար մին հիմ ադ րել, ա ռա վել ևս՝ ղե կա վա-
րել դա սա դու լա վոր նե րը: Մեր ու սա նող նե րը գու ցե նաև 
այս կարծ րա տի պը կոտ րե լու նպա տա կադր մամբ դուրս 
ե կան մյուս բու հե րի ու սա նող նե րի կազ մա կեր պած դա սա-
դու լա յին շար ժու մից՝ մի տինգ նե րից մե կում հաս տա տե լով, 
որ ա պա գա բժիշ կը ի րա վունք չու նի բաց թող նել իր մաս-
նա գի տա կան կրթութ յան կար ևո րա գույն փու լե րը, քան զի 
այդ բաց թո ղում ե րից յու րա քանչ յու րը նշա նա կում էր բժշկի 
գի տե լի քի պա կաս, որն ան թույ լատ րե լի էր:  Խորհր դա րա նի 
հիմ ա դիր նե րից ո մանք՝  Մու րադ  Մու րադ յա նը, Ար տակ 
Զեյ նալ յա նը, միա ժա մա նակ և  մաս նակ ցում էին ար ցախ-
յան գո յա պայ քա րին, և  ժա մա նակ գտնում մաս նակ ցել 
խորհր դա րա նի կազ մա վոր ման նիս տե րին, քննար կում ե-
րին: Ես լավ եմ հի շում նշված տղա նե րին՝ սպա ռա զին ված, 

Հոբելյան
ԵՊԲՀ ՈւԽն 25 տա րե կան է
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Բժշկականի առաջին ուսանողական խորհրդարանը, 

նախագահ՝ Արտակ Գրիգորյան



զին վո րա կան հա մազ գես տով, ճա կա տա մար տին շտապ 
հրա հան գով հա մալր ման մեկ նե լուց մի քա նի ժամ ա ռաջ 
ըն կեր նե րի հետ խորհր դա րա նի գոր ծու նեութ յան ա ռա ջի-
կա ծրագ րե րը քննար կե լիս: Այ նու հետև ե կան ա վե լի հան-
գիստ տա րի ներ: 
1992 թվա կա նի մար տի 10-ին 6-րդ լ սա րա նում կա յա ցավ 

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո-
ղա կան խորհր դա րա նի հիմ ա դիր ժո ղո վը: Իսկ մեկ ա միս 
անց «Ա պա գա բժիշ կը» տպագ րեց ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի կա նո նադ րութ յու նը, ա վե լին՝ իր է ջե րը տրա մադ-
րեց ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի կազ մա կեր պիչ նե րի 
հոդ ված նե րին: 
Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ա ռա ջին նիս տի կա յաց-

մա նը «Ա պա գա բժիշ կը» ար ձա գան քեց՝ սեպ տեմ բեր յան 
թո ղարկ ման մեջ տե ղադ րե լով Եր ևա նի բժշկա կան ինս-
տի տու տի ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի հիմ ա դիր նա-
խա գահ Ար տակ Գ րի գոր յա նի խոս քը, ո րում նա ներ կա-
յաց նե լով խորհր դա րա նի ծրագ րե րը և  ա նե լիք նե րը՝ ու սա-
նո ղութ յա նը կոչ էր ա նում հա մախմբ վել խորհր դա րա նում: 
Հա ջորդ թո ղար կում ե րում «Ա պա գա բժշկի» է ջե րում պար-
բե րա բար լույս են տես նում խորհր դա րա նի «Ջահ» խո րագ-
րով թո ղար կում ե րը՝ մինչև ինք նու րույն «Մե դի կուս» թեր-
թի ծնուն դը: 
 Հան րա պե տութ յու նում բու հա կան ու սա նո ղութ յան ա ռա-

ջատարները Խորհր դա յին տարիներին հա մար վում էին 
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ու սա նո ղութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը: Եվ սա ինք նին հաս կա նա լի էր: Մինչ դեռ 
ստաց վեց այն պես, որ ազ գա յին զար թոն քի, Ար ցախ յան 
ա զա տա մար տի, ու սա նո ղա կան նոր կա ռույ ցի ստեղծ ման 
շրջա նում ա ռա ջա մար տիկ ներ դար ձան բժշկա կան ինս տի-
տու տի ու սա նող նե րը՝ հիմ ե լով նոր ժա մա նակ նե րի ա ռա-
ջին ու սա նո ղա կան կա ռույ ցը: Ես եր կար եմ մտա ծել այս 

ուղ ղութ յամբ և ե կել այն եզ րա կա ցութ-
յան, որ ժա մա նա կին հան րա պե տութ յան 
դպրոց նե րի ոս կե և ար ծա թե մե դա լա կիր-
նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու նը ըն-
դուն վում էր բժշկա կան ինս տի տուտ: Եվ 
բնավ զար մա նա լի չէ, որ այս պի սի մե ծա-
թիվ խե լա ցի ու տա ղան դա վոր ու սա նող-
նե րի ակ տի վութ յան արդ յուն քում պետք է 
ծնվեր ա ռա ջին ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նը, զար գա նա յին հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծու նեութ յան բո լո րո վին նոր 
ձևեր ու դրսևո րում եր: 
Ու սա նո ղա կան խորհր դա-

րա նը 25 տա րի ա ռաջ ստեղծ վեց 
բժշկա կան ինս տի տու տի ու սա նո ղա կան 
շարժ ման նա խա ձեռ նող խմբի ջան քե-
րով: Այն ոչ միայն ե կավ փո խա րի նե-
լու խորհր դա յին ժա մա նակ նե րի ե րի-
տա սար դութ յան միակ կազ մա կերպ-
չին ու ղե կա վա րին՝ կո մե րի տա կան 

կազ մա կեր պութ յա նը, այլև ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու  
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում հիմ ա րար բա րե փո խում ե-
րի ի րա կա նաց մա նը, բու հի կա ռա վար ման նոր մե խա նիզմ-
նե րի մշակ մա նը, ու սա նո ղութ յա նը բու հի կյան քին ան մի ջա-
կա նո րեն մաս նա կից դարձ նե լու անհ րա ժեշ տութ յա նը: 
Ա ռի թի բեր մամբ նշեմ մի հան գա մանք. որ քան էլ ծանր ու 

աշ խա տա տար էին նոր կազ մա կեր պութ յան ստեղ ծում ու 
կա յա ցու մը, ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ա ռա ջին ակ-
տի վիստ ու սա նող նե րը ժա մա նակ էին գտնում նաև սի րա-
հար վե լու, ա մուս նա նա լու, ըն տա նիք կազ մե լու: Ու սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նում ի րենց երկ րորդ կե սին գտան Ար-
տակ Գ րի գոր յանն ու Վար դու հի  Խա չատր յա նը, Նա րի նե 
Բա ղիր յանն ու Դա վիթ Գ ևորգ յա նը, Ար փի նե Մու րադ յա նը 
և Հայկ Թա նա յա նը, Լու սի նե Նա վա սարդ յա նը և Ար մեն 
Ա շոտ յա նը, ինչ պես նաև միջ բու հա կան զույ գը՝ Մա րիան նա 
Գ ևորգ յա նը և Աբ րամ Բախ չա գուլ յա նը: 
 Խորհր դա րա նի ակ տի վիստ նե րից շա տե րը դար ձան քա-

ղա քա կան գոր ծիչ ներ, Ազ գա յին Ժո ղո վի պատ գա մա վոր-
ներ, նա խա րար ներ և այլ պաշտոնատար անձինք։
Կար ևորն այն է, որ նրան ցից յու րա քանչ յու րի հո գում առ 

այ սօր վառ է այն ջերմ զգա ցո ղութ յու նը, որ տա ծում է ի ր 
կրթօ ջա խի, ի ր ու սա նո ղա կան կա ռույ ցի նկատ մամբ:
Ընդունիր «Ապագա բժշկի» բարեմաղթանքները, 

ուսանողական խորհրդարան։

ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Հայաստանի ժուռնալիստների միության և 

ժուռնալիստների միջազգային  
կոնֆեդերացիայի անդամ
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Երկրորդ ուսանողական խորհրդարանը,  

նախագահ՝ Սամվել Ափինյան

ՄԱՐՄՆԻՍՏԵՂԾՄԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԻՆ

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

ԿԱՌՈՒՅՑԸ25ՏԱՐԵԿԱՆԷ

 Հա րա զատ դար ձած կար
միր դահ լի ճում ԵՊԲՀ 
տար բեր սե րունդ նե րի  
ներկայացուցիչները, շրջա
նա վարտ ներն ու ու սա նող
նե րը, պրո ֆե սո րա դա սա
խո սա կան կազ մը հա վաք վել 
էին՝ տո նե լու բժշկա կան հա
մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի հիմ ադր
ման 25ամ յա կը: Հա յաս տա
նում ա ռա ջին ինք նա վար 
ու սա նո ղա կան կա ռույ ցը 
ստեղծ վել է բժշկա կա նում: 
Հիմ ադր վե լով 1992ին՝ 
կազ մա կեր պութ յան նպա
տակն էր ա պա հո վել ու սա
նո ղա կան ինք նա վա րութ
յան և ինք նա կա ռա վար ման 
գոր ծըն թաց նե րը, նպաս տել 
ու սա նող նե րի հա սա րա կա
կան, գի տա կան, ին տե լեկ
տու ալ, ստեղ ծա գոր ծա կան, 
մշա կու թա յին, բա րո յա կան 
և հոգ ևոր զար գաց մա նը։ 
Ան ցել է 25 տա րի, և այս ըն
թաց քում ու սա նո ղա կան կա
ռույ ցի առջև դրված ա մե նա
կար ևոր խնդի րը չի փոխ վել. 
հա մախմ բել ու սա նո ղութ յա
նը ա մե նա տար բեր նա խա
ձեռ նութ յուն նե րի և ծ րագ րե
րի շուրջ:
ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան 

խորհր դա րա նի նա խա գահ 
Ա լեք սան Հով հան նիս յանն 
ընդգ ծեց, որ իր ղե կա վա
րած կա ռույցն ա մուր է և 
 շա րու նա կում է հա մախմ բել 
ու սա նող նե րին:
Ու սա նո ղա կան կա ռույ

ցի հո բել յանն ա ռա ջի նը 
շնոր հա վո րե լու հնա րա վո
րութ յունն ըն ձեռ վեց բու հի 
նախ կին ռեկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ 
ա կա դե մի կոս Վի լեն Հա
կոբ յա նին: Նա պատ մեց 
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ու սա նո ղա կան խորհր դա
րա նի ստեղծ ման ու կա
յաց ման իր հի շո ղութ յուն
նե րի մա սին: Եր կա րամ յա 
նախ կին ռեկ տո րը նշեց, որ 
չնա յած նո րան կախ երկ րի 
սո ցիալտնտե սա կան մար
տահ րա վեր նե րին՝ ԵՊԲՀին 
հա ջող վեց դի մա կա յել դժվա
րութ յուն նե րին, զար գա նալ: 
Վ կա յութ յու նը նաև 25 տա րի 
ա ռաջ ու սա նո ղա կենտ րոն 
կա ռույ ցի ստեղ ծում է:
Ու սա նող նե րին և  ու սա նո

ղա կան խորհր դա րա նի ներ
կա և  նախ կին ան դամ ե րին 
ող ջու նե ցին նախ կին ՈւԽ 
նա խա գահ ներ Ար մեն Ա շոտ
յա նը, Կա րեն Ա վագ յա նը, 
Ա նի  Ռափ յա նը, ինչ պես նաև 
ՈւԽ ա ռա ջին նա խա գահ Ար
տակ Գ րի գոր յա նը:  Տար բեր 
ո լորտ նե րում կա յա ցած ու 
ճա նաչ ված մաս նա գետ նե րը 
փաս տե ցին, որ ու սա նո ղա
կան խորհր դա րա նը յու րա
քանչ յուր ու սա նո ղի հա մար 
հե տա գա հա ջո ղութ յուն նե րի 
մեկ նա կետն է:
Ու սա նո ղա կան խորհր դա

րա նի հո բել յա նը շնոր հա
վո րեց նաև ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ ընդ
գծե լով, որ այս մի ջո ցա
ռու մը սե րունդ նե րի միջև 
ա մուր կա պի վկա յութ յունն 
է: Ե լույթ ու նե ցան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի « Մե դու նի» 
էստ րա դա յին և պա րա յին 
հա մույթ նե րը, բժշկա կա
նի ու սա նող նե րը: ЕРМУ 
КВНի թի մի տղա նե րի կող
մից վա րած մի ջո ցա ռում 
ու ղեկց վեց նաև հու մո րա յին 
և  ե րաժշ տա կան այլ կա տա
րում ե րով: Ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի բո լոր նախ
կին ղե կա վար ներն ար ժա
նա ցան պատ վոգ րե րի:
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Յու րա քանչ յուր կա ռույց ա ռա-
ջին հեր թին ամ բող ջա կան է 
այն մարդ կանց, ան հատ նե րի 
շնոր հիվ, ով քեր ընդ հա նուր մե-
խա նիզ մի ըն դա մե նը մեկ, բայց 
կարևոր մասն են: Բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նը հա րուստ է ոչ 
միայն իր 100-ամ յա պատ մու-
թյամբ, այլև այն մաս նա գետ-
նե րով, ով քեր տաս նամ յակ ներ 
շա րու նակ բժշկա կան բու հի հիմ-
նաս յու ներն են, մեկ դար յա պատ-
մութ յան կեր տող նե րը:

ԵՊԲՀ կեն սա քի միա յի ամ բիո-
նի վա րիչ Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վը 
ողջ կյան քը նվի րել է գի տութ յա-
նը՝ մաս նա վո րա պես նեյ րո դե գե-
նե րա տիվ հի վան դութ յուն նե րի 
կան խար գել մանն ու բուժ մա նը: 
Պ րո ֆե սո րի եր կա րամ յա գոր-
ծու նեութ յու նը մշտա պես բարձր 
է գնա հատ վում թե՛ հա մալ սա րա-
նի, թե՛ մի ջազ գա յին գի տա կան 
մտքի կող մից:
 

Մի խա յիլ Ա ղա ջա նով ա վագը 
Ա լեք սանդր  Ման թա շո վի 
անձ նա կան բժիշկն էր
Ա սում են՝ բժշկա կան մթնո լոր-

տը վա րա կիչ է: Չգր ված այս օ րեն-
քը հաս տատ վում է նաև  Մի խա յիլ 
Ա ղա ջա նո վի կյան քի օ րի նա կով: 
«Ծն վել եմ բժշկի ըն տա նի քում և, 
կա րե լի է ա սել, ծնված օր վա նից եմ 
առնչ վել բժշկութ յան հետ»,- պատ-
մում է նա: Բժշ կա կան մթնո լոր տը 
վաղ հա սա կից վա րա կում է ա պա-
գա բժիշկ-գիտ նա կա նին և կան խո-
րո շում նրա հե տա գա հա ջո ղութ յուն-
նե րի ճա նա պար հը: Այս ըն տա նի քի 
բժշկա կան գի ծը սկիզբ է առ նում 
Մի խա յիլ Ա ղա ջա նով ա վա գից, ով 
Թ բի լի սիում մեծ համ բավ էր վա-
յե լում: Վաս տա կա վոր բժիշ կը Մի-
խա յիլ Ա ղա ջա նո վի պապն էր: Մաշ-
կա բան-վե նե րո լո գի պա ցիենտ ներն 
ան վա նի մար դիկ էին, հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ, 
ո րոնց բժիշ կը բա ցա ռիկ ար տո-
նութ յուն ու ներ բուժզն նե լու տնա յին 
պայ ման նե րում: Ն րա հան րա ճա նաչ 
հի վանդ նե րից էր նաև ազ գօ գուտ 
բա րե գոր ծութ յուն նե րով հայտ նի, 
լայն ժո ղովր դա կա նութ յուն վա յե լող 
բա րե րար Ա լեք սանդր  Ման թա շո վը, 
ով նաև Մի խա յիլ Ա ղա ջա նով ա վա-
գի կնոջ ազ գա կանն էր: Տա րի նե րի 
ըն թաց քում բժիշկ-հի վանդ փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը փո խա կերպ վում 
են ա մուր ըն կե րութ յան, ին չի մա սին 

է վկա յում 1900-ա կան նե րի սկզբին 
Թ բի լի սիում ար ված պատ մա կան 
լու սան կա րը, որն այ սօր Մի խա-
յիլ Ա ղա ջա նով կրտսե րը խնամ քով 
պահ պա նում է ըն տա նե կան լու սան-
կար նե րի ար խի վում:
Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վը Հոկ տեմ-

բեր յան հե ղա փո խութ յու նից տա-
րի ներ անց Վ րաս տա նի եր կու՝ այն 
ժա մա նակ վա անվ տան գութ յան և 
ներ քին գոր ծե րի նախարարութ յուն-
նե րի բժշկա կան վար չութ յուն նե րի 
խորհր դա տուն էր: 1920-ա կան նե-
րին Թ բի լի սիի մտա վո րա կան նե-
րից մի քա նի սը՝ այդ թվում Մի խա-
յիլ Ա ղա ջա նո վի պա պը, իր ե րեք 
որ դի նե րից եր կու սին ու ղար կում է 
Ի տա լիա՝ կրթութ յուն ստա նա լու: 
Տ ղա նե րից մե կը մում է Ի տա լիա-
յում և վե րա դառ նում ծննդա վայր 
միայն տա րի ներ հե տո: Մ յու սը, 
Ի տա լիա յում տնտե սա գի տա կան 
կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո, վե-
րա դառ նա լով հայ րե նիք, նույն պես 
ընտ րում է բժիշկ դառ նա լու ու ղին: 
Մի խա յիլ Ա ղա ջա նով ա վա գի փոքր 
որ դին՝ Իո սիֆ Ա ղա ջա նո վը, մաս-
նա գի տութ յամբ ին ժե ներ էր, պա-
տե րազ մա կան տա րի նե րին հան-
գա մանք նե րի բե րու մով ավ տով-
թա րից մա հա նում է ե րի տա սարդ` 
29 տա րե կան հա սա կում: Հոր մա-
հից հե տո  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վի 
դաս տիա րա կութ յամբ զբաղ վում 
է մայ րը, պա պը, տա տը, ինչ պես 
նաև մաս նա գի տութ յամբ բժիշկ հո-
րեղ բայ րը՝ մաշ կա բան-վե նե րո լո գ 
Գեոր գի Ա ղա ջա նո վը, ով Վ րաս տա-
նի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի-
տու տում բաժ նի վա րիչ էր: Նա ևս 
 մեծ ներդ րում ու ներ իր եղ բո րոր դու 
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան և, 
 հե տա գա յում՝ կա յաց ման գոր ծում:
 Մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը նվի րեց 
կեն սա քի միա յին
1957 թվա կա նը ճա կա տագ րա կան 

էր  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վի կյան քում: 
Ար ծա թե մե դա լով ա վար տե լով միջ-
նա կարգ դպրո ցը՝ «ըն տա նե կան 
խորհր դի» ո րոշ մամբ տե ղա փոխ-
վում է Եր ևան:  Հանձ նե լով միայն 
մեկ քննութ յուն քի միա յից՝ նա ըն-
դուն վում է Եր ևա նի բժշկա կան ինս-

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱՆԷՄԱՐԴՈՒՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ
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տի տուտ՝ հա վերժ կա պե լով կյան քը 
բժշկա գի տութ յան հետ:
Թ բի լի սիից Եր ևան գա լով՝ Մի-

խա յիլ Ա ղա ջա նո վը ծա նո թա նում 
է բժշկա գի տութ յան, ինչ պես նաև՝ 
կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 
ո լոր տի մի շարք հե ղի նա կութ յուն-
նե րի հետ: Այդ խո շոր գիտ նա կան-
նե րից էր ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա կից ան-
դամ, կեն սա բա նա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վա հան 
Մ խի թար յա նը, ով եր կար տա րի-
ներ ղե կա վա րել է ԵՊԲՀ կեն սա քի-
միա յի ամ բիո նը: Ու սուց չի, ա վագ 
գոր ծըն կե րոջ, ՀԽՍՀ գի տութ յան 
վաս տա կա վոր գործ չի լու սան կա րը 
տա րի ներ շա րու նակ փակց ված է 
 Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վի աշ խա տա-
սեն յա կում:  Հենց նրա ա ռաջ նոր-
դութ յամբ է նույն ամ բիո նի ա պա-
գա ղե կա վա րը որ պես մաս նա գի-
տա ցում ընտ րում կեն սա քի միան և 
 լիո վին ընկղմ վում մաս նա գի տութ-
յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի ու 
հնա րա վո րութ յուն նե րի բա ցա հայտ-
ման գոր ծըն թա ցում: Տա րի ներ անց 
չի ափ սո սում, որ դար ձավ ոչ թե կլի-
նի ցիստ՝ բու ժող բժիշկ, այլ մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը նվի-
րեց բժշկա գի տութ յա նը, կեն սա քի-
միա յին:
« Կեն սա քի միան բա ցատ րում է 

կյան քի քի միա կան հի մունք նե րը: 
 Կեն սա քի միան է մար դու օր գա նիզ-
մում կա տար վող բո լոր գոր ծըն թաց-
նե րի հիմ քում: Ու ղե ղի և  ա ղես տա-
մոք սա յին տրակ տի, ինչ պես նաև 
մյուս օր գան նե րի կա ռուց ված քը 

կա րե լի է ար տա հայ տել քի միա կան 
բա նաձ ևե րով»,- մաս նա գի տութ յան 
բուն ի մաս տը բա ցատ րում է պրո-
ֆե սոր Ա ղա ջա նո վը:
Անդ րա դառ նա լով իր ղե կա վա րած 

ամ բիո նին՝ կեն սա քի մի կոսն ընդգ-
ծում է, որ 1923-ին ստեղծ ված ամ-
բիո նը հիմ ադ րու մից ի վեր աչ քի է 
ըն կել իր ա վան դույթ նե րով: Ամ բիո-
նի ա ռա ջին վա րի չը ԵՊՀ ռեկ տոր, 
պրո ֆե սոր  Հա կոբ  Հով հան նիս յանն 
էր, այ նու հետև 1937-ից ամ բիո նը ղե-
կա վա րել է Հա յաս տա նում կեն սա-
քի միա կան գի տութ յան հիմ ա դիր 
Հ րաչ յա Բու նիաթ յա նը: Նա 1943-
ին Հա յաս տա նի այլ ա կա նա վոր 
գիտ նա կան նե րի հետ հիմ ադ րել 
է ՀՍՍՀ Գի տութ յուն նե րի ազ գա-
յին ա կա դե միան: Աշ խար հահռ չակ 
գիտ նա կա նի ղե կա վա րութ յան տա-
րի նե րին ամ բիո նում ի րա կա նաց վել 
են լայ նա ծա վալ նեյ րո քի միա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ: 1961-ից մինչև 
իր կյան քի վեր ջը Հ րաչ յա Բու նիաթ-
յանն իր հիմ ադ րած ՀԽՍՀ ԳԱ 
կեն սա քի միա յի ինս տի տու տի տնօ-
րենն էր, ո րը 1982-ից կոչ վում է նրա 
ա նու նով։ Ամ բիո նի գի տա կան նվա-
ճում ե րի զար գաց մա նը նպաս տել 
են նաև պրո ֆե սոր ներ Գաբ րիել 
 Խա չատր յա նը և Է միլ Մ խե յա նը: 
Ամ բիո նում ի րենց դոկ տո րա կան 
թե զերն են պաշտ պա նել պրո ֆե-
սոր ներ Է լեո նո րա Մի քա յել յա նը, 
 Դիա նա Գ ևորգ յա նը և Մագ դա լի նա 
Մել քոն յա նը, ով 1993-ից մինչ այժմ 
ղե կա վա րում է բժշ կա կան քի միա յի 
ամ բիո նը:

«Ամ բիո նի մթնո լոր տը միշտ աշ-
խա տան քա յին է ե ղել: Հա մալ սա-
րա նում տա րի ներ ա ռաջ սո վո րա-
կան եր ևույթ էին դի տար կում այն 
հան գա ման քը, որ ամ բիո նի լույ-
սերն ան գամ կես գի շերն անց կա-
րող է հան գած չլի նեին, աշ խա տա-
կից ներն աշ խա տում էին մինչև ուշ 
գի շեր»,- ա սում է կեն սա քի միա յի 
ամ բիո նի վա րի չը՝ հա վե լե լով, որ 
այ սօր էլ աշ խա տանք ներ են տար-
վում ամ բիո նի լա վա գույն ա վան-
դույթ նե րը պահ պա նե լու ուղ ղութ-
յամբ: Ն րա գնա հատ մամբ`ա ռանց 
գի տութ յան հնա րա վոր չի կա րող 
գո յութ յուն ու նե նալ որ ևէ բարձ րա-
գույն ու սում ա կան հաս տա տութ-
յուն, և  հենց գի տութ յունն է բու հը 
դարձ նում հա մալ սա րան։  Բո լոր 
աշ խա տա կից ներն ի րենց հա րուստ 
փոր ձը փո խան ցում են ե րի տա սարդ 
սերն դին։ Ամ բիո նի եր կա րամ յա աշ-
խա տա կից նե րից է դո ցենտ  Լի լիա 
 Չի լին գար յա նը, ով ար դեն ա վե լի 
քան կես դար է իր հա րուստ մաս-
նա գի տա կան փոր ձը փո խան ցում է 
ա պա գա բժիշկ նե րին։

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ
19571963թթ. սո վո րել և գե րա

զան ցութ յամբ ա վար տել է Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու
տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը: 1963
1966թթ. ե ղել է բժշկա կան ինս տի
տու տի  կեն սա քի միա յի ամ բիո նի 
աս պի րանտ, 19661974թթ.՝ ամ
բիո նի ա սիս տենտ, 19741984թթ.՝ 
նույն ամ բիո նի դո ցենտ, 1984



1986թթ՝ պրո ֆե սոր: 19881991թթ. 
 հա մա տե ղութ յամբ աշ խա տել է որ
պես Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու
տի գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր: 
 Հենց այս տա րի նե րին նրա ջան քե
րով ՀԽՍՀ բժշկա կան գի տութ յուն
նե րի ա կա դե միա յին կից հիմ ադր
վել է  պար բե րա կան հի վան դութ
յան պրոբ լե մա յին հանձ նա ժո ղո վը: 
19862008թթ. ե ղել է  կեն սա քի միա յի 
ամ բիո նի վա րի չը, 20082011թթ.՝ 
 կեն սա քի միա յի ամ բիո նի պրո
ֆե սոր, ա պա՝ 2011ից, կրկին 
 կեն սա քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ: 
 Բազ մա թիվ վե րա պատ րաս տում եր 
է ան ցել, այդ թվում՝ Մոսկվայի Լո մո
նո սո վի ան վան պե տա կան հա մալ
սա րա նում,  Մոսկ վա յի բժիշկ նե րի 
կա տա րե լա գործ ման կենտ րո նա կան 
ինս տի տու տում, Կի ևի պե տա կան 
բժշկա կան ինս տի տու տում, Ճա պո
նիա յի Կի տա սա տո յի հա մալ սա րա
նում և  այ լուր: 1986ին  Մոսկ վա յում 
ԽՍՀՄ ազ գա յին տնտե սութ յան նվա
ճում ե րի ցու ցա հան դե սում ար ժա
նա ցել է ոս կե մե դա լի, 1988ին ՍՍՀՄ 
կրթութ յան պե տա կան կո մի տեի 
կող մից ստա ցել է մե դալ: 1992ին 
Ճա պո նիա յի  Կի տա սա տո յի հա մալ
սա րա նը նրան շնոր հել է ազ գա յին 
մե դալ։ 2000ին ար ժա նա ցել է ԵՊԲՀ 
ոս կե մե դա լի, իսկ 2010ին՝ ոս կե 
կրծքան շա նի։ 2010ին ար ժա նա ցել է 
ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գործ
չի կոչ ման։ 2014ին գի տակր թութ յան 
և  գործ նա կան ա ռող ջա պա հութ
յան ո լոր տում ու նե ցած նշա նա կա լի 
ա վան դի և ծննդ յան 75ամ յա կի կա
պակ ցութ յամբ պրո ֆե սոր  Մի խա յիլ 
Ա ղա ջա նո վը ԵՊԲՀի կող մից պարգ
ևատր վել է ոս կե շքան շա նով: 2015
ին ՀՀ գի տութ յան պե տա կան կո մի
տեի կող մից գիտ նա կանն ար ժա նա
ցել է ոս կե մե դա լի:

Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն են 
ընտ րել նաև  Մի խա յիլ  
Ա ղա ջա նո վի ե րե խա նե րը
 Լու սի նե Ա ղա ջա նո վան ա վար տել է 

ԵՊԲՀ-ն, այժմ բնակ վում է ԱՄՆ-ում, 
կլի նի կա կան և  գի տա կան հա ջող ված 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում Ս թեն-
ֆոր դի հա մալ սա րա նում:  Մի խա յիլ 
Ա ղա ջա նո վի զույգ աղ ջիկ նե րից 
Ե լե նա Ա ղա ջա նո վան պրո ֆե սոր է, 
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լի րի էն դոկ րի նո լո գիա յի կլի նի կա-
յի ղե կա վարն է, էն դոկ րի նո լո գիա յի 
ամ բիո նի վա րի չը: 1996 թվա կա նին 
դա ժան հան գա մանք նե րում կյան քից 
հե ռա ցել է  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վի 
որ դին՝ Իո սիֆ Ա ղա ջա նո վը, ով այդ 
ժա մա նակ սո վո րում էր ԵՊԲՀ 3-րդ 
 կուր սում:  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վի կի-
նը՝  Նել լի Ա հա րո նո վան, ման կա-
վարժ է,  Մես րոպ  Մաշ տո ցի ան վան 
դպրո ցի փոխտ նօ րե նը:  Նաև նկար-
չութ յամբ է զբաղ վում, պար բե րա բար 
ցու ցա հան դես ներ է կազ մա կեր պում 
ոչ միայն  Հա յաս տա նում, այլև  Սան 
Ֆ րան ցիս կո յում:
Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն Ա ղա-

ջա նովն ե րի ըն տա նի քում սերն դե-
սե րունդ է փո խանց վում: ԵՊԲՀ-ի 
4-րդ  կուր սում է սո վո րում նաև Ե լե-
նա Ա ղա ջա նո վա յի և ԼՕՌ հի վան-
դութ յուն նե րի ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
 Վար դան Ազ նաուր յա նի որ դին՝ 
 Մի խա յիլ Ազ նաուր յա նը:  Մի խա յիլ 
Ա ղա ջա նովն ու նի չորս թոռ՝ 3 տղա, 
1 աղ ջիկ:

 Հա ջո ղութ յուն ներ 
Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան 
ու սում ա սիր ման ո լոր տում
 Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վը հա սա րա-

կա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յամբ է 
զբաղ վում: 2002-ից Ալց հեյ մե րի հի-
վան դութ յան հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա յի հիմ ա դիր նա խա գահն է, 
2004-2015թթ. ԵՊԲՀ ՈՒԳԸ-ի գի տա-
կան հիմ ա դիր ղե կա վա րը, 2006-ից 
ԵՊԲՀ է թի կա յի կո մի տեի նա խա գա-

հը, 2012-ից՝  Հա յաս տա նի կեն սա-
քի միա կան ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա-
խա գա հը, 2014-ից՝ «Нейрохимия» 
հան դե սի գլխա վոր խմբա գի րը, 2014 -
-ից՝ «Neurochemical journal» հան դե-
սի գլխա վոր խմբա գի րը, 2014-ից՝ 
ՀՀ գիտ պետ կո մի «Բժշ կութ յուն» 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը։ 2017-
ի  մար տին ԵՊԲՀ ռեկ տո րի հանձ-
նա րա րութ յամբ հա մալ սա րա նում 
ստեղծ վում է  կար գա պա հա կան 
հանձ նա ժո ղով, ո րի նա խա գահն է 
նշա նակ վում  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վը։
Աշ խար հի ա ռա ջա տար բու հե րում 

գործող այս կո մի տե նե րի նպա-
տակն ու սա նող նե րի, առ հա սա րակ 
բո լոր աշ խա տա կից նե րի ի րա վունք-
նե րի և  պար տա կա նութ յուն նե րի 
ո լոր տում ա ռա ջա ցող խնդիր նե րի 
կա նո նա կար գում է: Կար գա պա-
հա կան հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված 
է 12 ան դամ ե րից, ով քեր հանձ-
նա ժո ղո վա յին կար գով քննար-
կում և  ա ռա ջարկ ներ են ներ կա-
յաց նում բու հի ու սա նող նե րին կամ 
աշ խա տա կից նե րին վե րա բե րող 
ա մե նա տար բեր հար ցե րի շուրջ:  
Բ ժիշկ-գիտ նա կանն ան դա մակ ցում է 
նաև շուրջ մեկ տասն յակ հե ղի նա կա-
վոր մի ջազ գա յին մաս նա գի տա կան 
միա վո րում ե րի:  Մի խա յիլ Ա ղա ջա-
նո վը հպար տութ յամբ է պատ մում 
«Нейрохимия» հե ղի նա կա վոր հան-
դե սում գլխա վոր խմբագ րի իր պատ-
վա բեր գոր ծու նեութ յան մա սին: 
 Ռու սա լե զու գի տա կան հան դեսն 
ա մե նամս յա պար բե րա կա նութ յամբ 
ժա մա նա կա կից նեյ րո քի միա յի նո-
րա գույն բա ցա հայ տում ե րի վե րա-
բեր յալ ըն թեր ցո ղին է ներ կա յաց-
նում հա գե ցած տե ղե կատ վութ յուն:  
 Գի տութ յան վաս տա կա վոր գործ-
չի ղե կա վա րութ յամբ պաշտ պան վել 
է 6 դոկ տո րա կան, 28 թեկ նա ծո ւա-
կան ա տե նա խո սութ յուն, նա 300-ից 
ա վե լի գի տա կան աշ խա տանք նե րի, 
բժշկա կան կեն սա քի միա յի ո լոր տում 
6 հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի, 3 դա-

Բժշկի ուղին



սագր քի և  բազ մա թիվ ու սում ա մե-
թո դա կան ձեռ նարկ նե րի հե ղի նակ է:  
Ար դեն 15 տա րի է՝  Մի խա յիլ Ա ղա-
ջա նո վի հա սա րա կա կան գոր ծու-
նեութ յան ա ռանց քում է Ալց հեյ մե րի 
հի վան դութ յան հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա յի գոր ծու նեութ յու նը: Ինչ պես 
աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող մի 
շարք այլ մի ջազ գա յին կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի, այդ թվում այս մաս-
նա գի տա կան միա վոր ման խնդիրն է 
բարձ րաց նել բնակ չութ յան ի րա զեկ-
վա ծութ յան աս տի ճա նը` շեշ տադ րե-
լով այն փաս տը, որ Ալց հեյ մե րը հի-
վան դութ յուն է, այլ ոչ թե ծե րութ յա նը 
բնո րոշ դրսևո րում։ Այս ա սո ցիա-
ցիան հայ հա մայն քի ա ջակ ցութ յամբ 
իր մաս նաճ յուղն ու նի նաև ԱՄՆ-ում: 
2018 թվա կա նի մա յի սին ԵՊԲՀ-ում 
նա խա տես վում է հա մա տեղ ջան քե-
րով անց կաց նել Ալց հեյ մե րի հի վան-
դութ յա նը նվիր ված գի տա ժո ղով:  
 Գիտ նա կանն ընդգ ծում է, որ ի րենց 
հա մար օ րա կար գա յին է աշ խա-
տանք ներն ուղ ղել այս հի վան դութ-
յամբ ապ րող մարդ կանց կյան քի 
ո րա կի բա րե լավ մա նը, ու սում ա-
սի րել հիվանդության պատ ճառ-
ներն ու գտնել բուժ ման ու ղի նե րը: 
 Հետ ևա բար ի րա զեկ ման աշ խա-
տանք ներն ու ու սում ա սի րութ յուն-
նե րը չեն սահ մա նա փակ վում միայն 
սեպ տեմ բե րով, որն ըն դուն ված է 
հա մա րել Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան 
ի րա զեկ ման ա միս:  Հի վան դութ յան 
տա րած վա ծութ յու նը Եր ևա նում և 
 մար զե րում պար զե լու նպա տա կով 
ա սո ցիա ցիան ա ռա ջի կա յում ծրագ-
րում է ի րա կա նաց նել լայ նա ծա վալ 
ու սում ա սի րութ յուն ներ, ո րոնք կմեկ-
նար կեն ե կող տար վա գար նա նը՝ 
 Կո տայ քի մար զից:  Հի վան դութ յան 
պա թո գե նե զի հե տա զո տութ յու նը,  
դրա կան խար գե լու մը և  բուժ ման  
ու ղի նե րի մշա կու մը  կեն սա քի միա յի 
ամ բիո նի հիմ ա կան գի տա կան ուղ-
ղութ յուն նե րից է։ Այդ տե սա կե տից 

ամ բիո նում զգա լի հա ջո ղութ յուն ներ  
են գրանց վել «Ալց հեյ մե րի փոր ձա-
րա րա կան հի վան դութ յան բուժ ման 
բնա գա վա ռում»։  Մի խա յիլ Ա ղա ջա-
նո վը հի շում է նաև տա րի ներ ա ռաջ 
իր ե լույ թը  Սանկտ  Պե տեր բուր գում, 
որ տեղ նա հայտ նեց գի տա կա նո րեն 
հիմ ա վոր ված իր կար ծիքն այն մա-
սին, որ ու ղե ղի նյար դա յին բջիջ նե րը 
վե րա կանգն վում են: Այ սօր ար դեն 
գի տա կան աշ խար հում շա տե րի կող-
մից հիմ ա վոր ված և  ըն դուն ված այս 
տե սութ յունն ու նի բազ մա թիվ հա մա-
խոհ ներ:

Ա ռանց օ տար լե զու նե րի ի մա
ցութ յան անհ նար է պատ կե րաց նել 
բժշկի հա ջո ղութ յու նը
Եր կա րամ յա մաս նա գե տը վստահ 

է, որ ժա մա նա կա կից աշ խար հում 
անհ նար է պատ կե րաց նել բժշկի 
մաս նա գի տա կան զար գա ցում 
ա ռանց օ տար լե զու նե րի ի մա ցութ-
յան: Պ րո ֆե սո րը մեջ բե րում է իր օ րի-
նա կը:  Նա Թ բի լի սիում հա ճա խել է 
գեր մա նա կան ման կա պար տեզ, իսկ 
ու սա նո ղա կան տա րի նե րից ար դեն 
սկսել է վարժ տի րա պե տել անգ լե-
րե նի:  Բա ցի ռու սե րե նից՝ ա զատ հա-
ղոր դակց վում է նաև անգ լե րենով, 
ինչ պես նաև նա ա ռա ջին նե րից 
էր, ով նա խորդ դա րի 70-ա կան նե-
րի վեր ջին սկսել է հենց այս օ տար 
լեզ վով կեն սա քի միա դա սա վան դել 
ԵՊԲՀ ար տա սահ ման ցի ու սա նող-
նե րին:  Հե տա գա յում օ տա րա լե զու 
ու սու ցու մը, բու հում պա հան ջար կից 
ել նե լով, ընդ լայն վել է և  ար դեն ա վե-
լի քան ե րեք տաս նամ յակ է ԵՊԲՀ-
ում 26 երկ րի քա ղա քա ցի նե ր բժշկա-
կան կրթութ յուն են ստա նում օ տար 
լե զու նե րով:  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վի 
խոս քով՝ այ սօր ա ռա վել խստաց ված 
և  բարձր պա հանջ ներ են դրված ու-
սա նող նե րի և  ա ռա վե լա պես բժշկա-
կան կրթութ յուն ստա ցող նե րի առջև:  
«Ու սա նո ղը չի կա րող դառ նալ լավ 

բժիշկ և  չի դառ նա՝ ա ռանց օ տար լե-
զու նե րի իմացության, ա ռանց ինքն 
իր վրա շա րու նա կա կան աշ խա-
տան քի»,- ընդգ ծում է զրու ցա կիցս:  
 Պա տա հա կան չէ, որ պրո ֆե սորն 
իր օ րը վաղ ա ռա վո տից սկսում է ոչ 
միայն գի տա կան ո լոր տի, այլև աշ-
խար հում կա տար վող նո րութ յուն-
նե րին ծա նո թա նա լու, ինչ պես նաև 
աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րի 
գոր ծըն կեր նե րի կող մից ի րեն ուղղ-
ված է լեկտ րո նա յին նա մակ նե րին 
պա տաս խա նե լու պար տա դիր պայ-
մա նից:  Նա վստահ է, որ հա մա լա-
սա րա նա կան կրթութ յան հիմ քում 
այն մո տե ցում երն են, ո րոն ցից 
օգտ վե լու դեպ քում ուսանողը հնա-
րա վո րութ յուն կու նե նա հա ղոր դակց-
վել աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող 
գի տա կան բո լոր գան ձե րի հետ: 
 Կեն սա քի միա յի ամ բիո նի վա րիչն 
ու րա խութ յամբ է նշում, որ հա ճե-
լի է տես նել ե րի տա սարդ նե րի, ով-
քեր գի տութ յան ո լոր տում ակ տիվ 
աշ խա տանք ներ են տա նում:  Նա 
կար ևո րում է ա պա գա բժիշկ նե րի 
հա մա լիր զար գա ցու մը, բա նա վոր 
խոս քի հմտութ յուն նե րի առ կա յութ-
յու նը՝ հե տա գա յում հի վանդ նե րի 
հետ հա ղոր դակց վե լու, տար բեր մի-
ջո ցա ռում ե րին զե կուց վող նյու թը 
գրա գետ ներ կա յաց նե լու, ժա մա-
նա կա կից աշ խար հին հա մըն թաց 
քայ լե լու նպա տա կով: Պ րո ֆե սո րը 
վստահ է, որ յու րա քանչ յուր ու սա նող 
կամ դա սա խոս պետք է մաս նա կիցը 
դառ նա այն մեծ ծրագ րե րի ու նա խա-
ձեռ նութ յուն նե րի իրականացմանը, 
ո րոնք դրված են այ սօր բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ա ռաջ:

 ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 Լու սան կար նե րը՝ ՄԻԽԱՅԻԼ 

ԱՂԱՋԱՆՈՎԻ անձ նա կան ար խի վից 
և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Միխայիլ Աղաջանով



 Լորդ Ա րա  Դար զի կամ 
Ա րա  Վարդ գե սի  Թերզ յան... 
Ա կա նա վոր բրի տա նա
հայ վի րա բույժ, լա պա րաս
կո պիկ վի րա բու ժութ յան 
ա ռա ջա մար տիկ,  Միաց յալ 
 Թա գա վո րութ յան  Լոր դե րի 
պա լա տի ան դամ, Ա ռող ջա
պա հա կան հա մաշ խար հա
յին նո րա րա րութ յուն նե րի 
ինս տի տու տի նա խա գահ, 
 Մեծ Բ րի տա նիա յի  ա ռող
ջա պա հութ յան նախ կին 
նա խա րար...  Հա զա րա վոր 
կյան քեր փրկած մեր հայ
րե նակ ցին մի ջազ գա յին 
աս պա րե զում ճա նա չում են 
որ պես ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գե րում նո րա րա
րա կան բա րե փո խում ե րի 
ներդր ման կողմ ա կից և 
 ջա տա գով:  Լորդ  Դար զին 
ծնվել է 1960 թվա կա նի մա
յի սի 7ին, Ի րա քի  Մո սուլ 
քա ղա քում: 17 տա րե կա
նում տե ղա փոխ վել է Իռ
լան դիա, այ նու հետև՝ Անգ
լիա: Նա Մեծ Բ րի տա նիա յի 
 Թա գա վո րութ յան՝ ա մե նա
հին և ա մե նա հե ղի նա կա վոր 
գի տա կան ա կա դե միա յի 
ան դամ է: 2002 թվա կա նին 
նա Թա գու հու կող մից ար
ժա նա ցավ աս պե տի կոչ ման 
բժշկութ յան և վի րա բու
ժութ յան ո լոր տում ու նե ցած 
ա վան դի հա մար:
Իր մա կա նու նը Ա րա Դար

զին ընտ րել է Դուբ լի նում: 
«Ա րա ա նու նը նման է իռ լան
դա կան տա րած ված անձ
նան վան՝ Դա րա: Դար զին 
նման է իռ լան դա կան տա
րած ված ազ գան վան՝ Դար
սի: Այս պի սով, ինձ սկսե ցին 
կո չել Դա րա Դար սի», մի 
ա ռի թով պատ մել է մեր հայ
րե նա կի ցը: 

 Լորդ Դար զի, Դուք և՛ բժիշկ եք, 
և՛ քա ղա քա կան գոր ծիչ, Դուք աշ
խար հի ա ռա ջա տար վի րա բույժ նե
րից մեկն եք,  Ձեր ձայնն ա ռա ջա
տար է գլո բալ ա ռող ջա պա հա կան 
քա ղա քա կա նութ յան ո լոր տում: 
Ինչ պե՞ս եք կա րո ղա նում հա մա տե
ղել այս ա մե նը:
 - Դա, ան կաս կած, պա հան ջում 

է մի փոքր հա վա սա րակշ ռում: Իմ 
ժա մա նա կը ես տնօ րի նում եմ շատ 
հան գա մա նո րեն և  ու նեմ նաև փոր-
ձա ռու թիմ, որն օգ նում է ինձ ա նել 
դա:  Չա փա զանց կար ևոր է ա ռանձ-
նաց նել ա ռաջ նա հերթ ա նե լիք նե րը, 
ին չի շնոր հիվ ես հա մոզ ված եմ լի-
նում, որ ա մեն ինչ արդ յու նա վե տո-
րեն է ար ված: Այ նո ւա մե նայ նիվ, իմ 
հի վանդ նե րը միշտ ա ռա ջին տե ղում 
են, և  այդ գա ղա փա րը գե րիշ խել 
է իմ ողջ կա րիե րա յի ըն թաց քում:      
 
- Ձեր հար ցազ րույց նե րում միշտ 
ընդգ ծում եք փո փո խութ յուն ներ 
կա տա րե լու կար ևո րութ յու նը: 
20072009 թվա կան նե րին  Դուք 
ե ղել եք  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յան 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը 
և զ գա լի բա րե փո խում եր եք ի րա

կա նաց րել երկ րի ազ գա յին ա ռող
ջա պա հա կան հա մա կար գում:  Ձեր 
տե սանկ յու նից՝ այ սօր ի՞նչ մար
տահ րա վեր ներ գո յութ յուն ու նեն 
գլո բալ ա ռող ջա պա հա կան հա մա
կար գում:
 - Ծե րա ցող և  ա ճող բնակ չութ-

յունն էա կան մար տահ րա վեր է 
դառ նում գլո բալ ա ռող ջա պա հա-
կան հա մա կար գի հա մար: Աշ-
խար հի բնակ չութ յու նը ներ կա յումս 
ա ճում է տա րե կան մո տա վո րա-
պես 1%-ով՝ ստեղ ծե լով հսկա յա կան 
ծան րա բեռն վա ծութ յուն գլո բալ 
ռե սուրս նե րի, ֆի նանս նե րի և 
 տեխ նո լո գիա նե րի ա ռու մով:  Մենք 
ամ բող ջո վին կախ ված ենք հար-
մար վե լու և նո րաց վե լու մեր ու նա-
կութ յու նից, որ պես զի կա րո ղա նանք 
ա ջակ ցել ա ճող բնակ չութ յա նը: 
 
  Դուք փրկել եք  Ձեր կո լե գա նե
րից մե կի՝  Լորդ Բ րեն նա նի կյան քը 
հենց  Լոր դե րի պա լա տի նիս տի ըն
թաց քում: Կ պատ մե՞ք այդ մա սին: 
Ե ղե՞լ են արդ յոք է լի նմա ն դեպ քեր:
- Ա յո, ինձ նից իս կա պես պա-

հանջ վում էր վե րա կեն դա նաց նել 
 Լոր դե րի պա լա տում ե լույ թի ժա մա-

ԼՈՐԴԵՐԻՊԱԼԱՏԻՄԻԱԿՀԱՅԸ՝

ՎԻՐԱԲՈՒՅԺԱՐԱԴԱՐԶԻՆ.
ՀԱՅ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐԴՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒԿ Է

Հարցազրույց



նակ սրտի կաթ ված ստա ցած 
գոր ծըն կե րոջս՝ կի րա ռե լով դե-
ֆիբ րիլ յա տոր և  սիրտ-թո քա յին 
վե րա կեն դա նա ցում:  Սա մի 
ե զա կի ի րա վի ճակ էր, և, 
 բա րե բախ տա բար, ես ստիպ-
ված չե ղա ա նել դա նո րից: Ես 
վի րա հա տել եմ նաև նախ կին 
վար չա պե տին, մի դեպք, ո րը 
գաղտ նի էր պահ վում մինչ այս 
տա րի, երբ հրա պա րակ վեց 
նրա ինք նա կեն սագ րութ յու նը: 
 Պ րո ֆե սոր, ինչ պե՞ս ընտ րե
ցիք բժշկութ յու նը, իսկ այ նու
հետև քա ղա քա կա նութ յու նը:
- Ես ցան կա նում էի տար բեր վել 

ծնող նե րիցս:  Հե տաքրքր ված էի 
և՛ ին ժե նե րիա յով, և՛ բժշկութ-
յամբ, բայց ընտ րե ցի բժշկութ-
յու նը: Ես գի տեի, որ դա լի նե լու 
է մար տահ րա վեր մշտա պես փո-
փոխ վող հո րի զոն նե րով, և  հենց 
այդ միտքն էլ ո գեշն չեց ինձ:
Ես չէի պլա նա վո րել դառ նալ քա-

ղա քա կան գոր ծիչ: Ինձ հա մար մեծ 
ա նակն կալ էր, երբ ինձ խնդրե ցին 
դառ նալ  Մեծ Բ րի տա նիա յի կա ռա-
վա րութ յան ան դամ՝ որ պես ա ռող-
ջա պա հութ յան պետ քար տու ղա րի 
տե ղա կալ: Ես հա մա ձայ նե ցի միայն 
մեկ պայ մա նով, որ պես զի շա բա թը 
մեկ ան գամ վի րա հա տութ յուն ներ 
կա տա րեմ. դա ես չէի կա րող թող-
նել:
 Դուք ծնվել եք  Մո սու լում, Ի րա

քում:  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
հետ ևան քով  Ձեր  պա պե րը տե
ղա հան վել են Էրզ րու մից: Կխնդ
րեի ներ կա յաց նել  Ձեր ըն տա նի քի 
փրկութ յան պատ մութ յու նը: Ինչ
պե՞ս  Դուք հայտն վե ցիք  Լոն դո նում:
- Իմ ըն տա նի քը սե րում է Էրզ րու-

մից, ինչ պես  Դուք նշե ցիք:  Հորս 
պա պը ( Թա դեոս  Շի րո յան –  հեղ.) և 
ն րա հինգ ե րե խա նե րից չոր սը մա-
հա պատ ժի են թարկ վե ցին  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան ժա մա նակ՝ 1915 
թվա կա նին, և  նա խա տատս (Էլ-
բիզ  Շի րո յան –  հեղ.) ու հայ րա-
կան տատս (Ար ևա լույս  Շի րո յան) 
ըն տա նի քի միակ ան դամ երն 
էին, ո վքեր կա րո ղա ցան փրկվել: 
Ն րանք բո կոտն քայ լե ցին մինչև 
 Մո սուլ, որ տեղ հե տա գա յում ծնվեց 
հայրս: Ես մե ծա ցել եմ  Բաղ դա դում: 
Ըն տա նիքս տե ղա փոխ վեց Իռ լան-
դիա՝ նախ քան  Ծո ցի պա տե րազ մը 
(1990-1991թթ.  Պար սից ծո ցի պա տե-

րազ մը –  հեղ.): Այդ ժա մա նակ ես 17 
տա րե կան էի: Ա վար տե ցի բժշկա-
գի տութ յան դա սըն թա ցը Թ րի նի թի 
քո լե ջում և 1990 թվա կա նին տե ղա-
փոխ վե ցի  Լոն դոն, որ պես զի ընդ-
լայ նեմ իմ վի րա բու ժա կան կա րիե-
րան:
 Դուք հա ճախ եք ա սում. «Չ նա յած 

ես եր բեք չեմ ե ղել  Հա յաս տա նում՝ 
ես մե ծա ցել եմ՝ զգա լով ինձ 
հայ»:  Վեր ջերս  Դուք այ ցե լե ցիք 
 Հա յաս տան: Ինչ պի սի՞ն էր  Ձեր 
տպա վո րութ յու նը: Արդ յո՞ք զգա ցիք 
 Ձեզ ինչ պես հայ րե նի քում:
- Ես չեմ տե սել այն պի սի չա պա-

կան ված բնա կան գե ղեց կութ-
յուն, ինչ պի սին  Հա յաս տա նում է: 
 Լանդ շաֆտ նե րը հիա նա լի են, ե կե-
ղե ցի ներն ու վան քե րը՝ ճար տա րա-
պե տո րեն հրա շա լի: Այ նո ւա մե նայ-
նիվ՝ հայ ժո ղո վուրդն է դարձ նում 
 Հա յաս տա նը ա ռանձ նա հա տուկ 
եր կիր. բո լորն այն քան դրա կան են՝ 
ան կախ վշտից ու դժվա րութ յուն նե-
րից, ո րոնց բախ վել է եր կիրն անց-
յա լում:
Պ րո ֆե սոր,  Ձեզ հա ջող վու՞մ է 

ժա մա նակ գտնել հանգս տի հա
մար: Ե թե ա յո, ինչ պե՞ս եք նա
խընտ րում հանգս տա նալ:
-  Հանգս տի հա մար ժա մա նակ 

գտնե լը մի փոքր դժվար է, բայց 
ես փոր ձում եմ անց կաց նել որ քան 
հնա րա վոր է շատ ժա մա նակ ըն-
տա նի քիս հետ:
Որ պես Բ րի տա նիա յի ա մե նան

շա նա վոր հայ և  որ պես աշ խար հի 
հայտ նի վի րա բույժ նե րից մե կը՝ 
կիս վեք, խնդրում եմ, մեր ա պա գա 
բժիշկ նե րի հետ հա ջո ղութ յան  Ձեր 

բա նաձ ևով: Ո՞րն է  Ձեր խոր հուր դը 
նրանց:
- Չ կա ինչ-որ հա տուկ հա մընդ հա-

նուր բա նաձև, ո րը տա նում է դե պի 
հա ջո ղութ յուն, հատ կա պես այն պի-
սի մշտա պես փո փոխ վող ո լոր տում, 
ինչ պի սին բժշկութ յունն է: Իմ ա մե-
նա մեծ խոր հուրդն է՝ տվե՛ք շատ 
հար ցեր, ու շա դիր լսե՛ք  Ձեզ շրջա-
պա տող մարդ կանց և  մի՛ վա խե ցեք 
սխալ ներ գոր ծե լուց, պար զա պես 
հա վաս տիա ցեք, որ սո վո րում եք 
այդ սխալ նե րից:
Արդ յո՞ք  Ձեր հայ կա կան ծա գում 

ինչոր դեր խա ղա ցել է հա ջո ղութ
յան հաս նե լու հար ցում:
- Ես շատ հպարտ եմ իմ հայ կա կան 

ծագ մամբ, և  այն, ան շուշտ, ազ դե-
ցութ յուն է թո ղել իմ հե տա գա կյան-
քի ու աշ խար հա յաց քի վրա: Չ նա-
յած ես չեմ մե ծա ցել  Հա յաս տա նում, 
բայց մշտա պես ինձ հայ եմ զգա ցել: 
Ես այ ցե լել եմ հայ կա կան ե կե ղե ցի-
ներ, ծնող նե րիս հետ միշտ վառ եմ 
պա հել հայ կա կան ժա ռան գութ յու-
նը: Ես ե կա  Հա յաս տան՝ բժիշկ նե րի 
նոր սե րունդ նե ր վե րա պատ րաս-
տե լու, և  հայ բժիշկ նե րին բե րե ցի 
 Միաց յալ  Թա գա վո րութ յուն՝ միա-
ձու լե լով իմ կյան քի կար ևոր տար-
րե րը:
Պ լա նա վո րո՞մ եք, արդ յոք, կրկին 

այ ցե լել  Հա յաս տան:
- Ի հար կե: Ես միշտ հա ճույք եմ 

ստա նում իմ եր կիր այ ցե լե լիս և 
կ շա րու նա կեմ գալ  Հա յաս տան այն-
քան հա ճախ, որ քան կկա րո ղա նամ: 
 

ՏԱԹԵՎԻԿ  ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Արա Դարզի



Հասարակություն

Հինգ տա րի է, ինչ ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրոցն 
Ա մա նո րին ըն դա ռաջ հան դես է գա լիս բա րե գոր ծա կան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րով: « Բա րե գոր ծութ յու նը բու մե-
րանգ է...» մի ջո ցա ռում ե րի շարքն այս տա րի ամ փոփ-
վեց ԵՊԲՀ-ի կար միր դահ լի ճում։ Դպ րո ցի շնոր հա լի 
ա շա կերտ նե րը ներ կա յաց րին հա մեր գա յին ծրա գիր: 
Հե րա ցիա կան նե րը, շա րու նա կելով ի րենց ա վան դույ թը, 
այս տա րի ևս կազ մա կերպ ե ցին բա րե գոր ծա կան մի ջո-
ցա ռում եր, ո րոնց արդ յուն քում ձևա վոր ված գու մա րը՝ 
850 հա զար ՀՀ դրա մը, ա շա կեր տա կան և ծ նո ղա կան 
խոր հուրդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված հանձ-
նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ փո խանց վեց « Հե րա ցի» թիվ 1 հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի տա րած քում վի րա վոր 
զին վոր նե րի հա մար կա ռուց վող վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րո նին:
Մի ջո ցառ ման հա տուկ հյուրն էր ՀՀ մշա կույ թի վաս-

տա կա վոր գոր ծիչ, «Օգ նե մ» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ-
րա մի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ Էդ գար 
Գ յան ջում յա նը: Խո սե լով բա րե գոր ծութ յան և, առ հա սա-
րակ, մարդ կա յին ար ժանիք նե րի մա սին՝ կոմ պո զի տորն 
ընդգ ծեց, որ ա մեն ին չի հիմ քում սերն է, և միայն այս 
մո տեց մամբ է հնա րա վոր աշ խարհն ա վե լի լա վը դարձ-
նել։ ԵՊԲՀ ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո-
ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նը նշեց, որ հա մալ սա րա-
նում հպար տա նում են ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 
ա շա կերտ նե րի ոչ միայն կրթա կան, այլև հա սա րա կա-
կան, մշա կու թա յին և այլ ո լորտ նե րում դրսևորած հա ջո-
ղութ յուն նե րով:

Դպ րո ցի տնօ րեն Նա րի նե  Սարգս յանն էլ շեշ տեց, որ 
ա մե նամ յա մի ջո ցա ռում երն ա ռա ջին հեր թին նպա տակ  
ու նեն ե րե խա նե րի շրջա նում ձևա վո րել ար ժե հա մա-
կարգ՝ մար դա սի րութ յուն, գթասր տութ յուն: Ն շենք, որ 
ա ռա ջին 3 տա րի նե րին ա շա կեր տա կան և ծ նո ղա կան 
հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դպրո ցի աշ խա տա կից-
նե րի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լել են հի վան դա նոց ներ և 
 ման կատ ներ` ե րե խա նե րին նվի րե լով քաղց րա վե նիք, 
միրգ և գ րե նա կան պա րա գա ներ: 
2014 -ին հե րա ցիա կան նե րը ա մա նոր յա ա նակն կալ 

էին մա տու ցել   Շի րա կի մար զի  Վահ րա մա բերդ գյու ղի՝ 
Ս տե փան յան նե րի սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նի-
քին՝ նրանց տրա մադ րե լով դրա մա կան ա ջակ ցութ յուն, 
սննդամ թերք և  հա գուստ: 2015 և 2016 թվա կան նե րին 
բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում ե րի հա սույ թը տրա-
մադր վել է ՀՀ  Գե ղար քու նի քի մար զի սահ մա նա մերձ 
 Կու տա կան ( 2016) և Տ րե տուք (2017) գյու ղե րի դպրոց-
նե րի, ման կա պար տեզ նե րի ե րե խա նե րին և  աշ խա-
տա կից նե րին, ո րոնք ստա ցել են դրա մա կան ա ջակ-
ցութ յուն, հա գուս տի և  քաղց րա վե նի քի փա թեթ ներ:  
Ն շենք, որ հա մա ձայն ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո-
ցի ռազ մա վա րութ յան՝ 2016-17 ու սում ա կան տար վա 
հա մար մշակ վել և  հաս տատ վել է հստակ գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ծրա գիր, որն ուղղ ված է ա շա կերտ նե րի ար-
ժե քա յին հա մա կար գի զար գաց մա նը, բա րե գոր ծութ յան 
մշա կույ թի ձևա վոր մա նը, նա խա ձեռ նող, հայ րե նա սեր և 
 բա նի մաց քա ղա քա ցի նե րի պատ րաստ մա նը:
« Բա րե գոր ծութ յու նը բու մե րանգ է …» խո րագ րով մի ջո-
ցա ռում ե րի շարքն այս տա րի ևս  մեկ նար կել էր նո յեմ-
բե րին և ն պա տակ ու ներ ե րե խա նե րի շրջա նում զար-
գաց նել ձեռ նար կա տի րա կան հմտութ յուն նե ր, մար դա-
սի րա կան ար ժեք նե ր:  Քա ղա քա ցիա կան դիր քո րո շում 
ձևա վո րե լու նպա տա կով կազ մա կերպ վել են քաղց-
րա վե նիքի բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ ներ, ինչ պես 
նաև կազ մա կերպ վել են ա շա կերտ նե րի ձեռ քի աշ խա-
տանք նե րի ցու ցա հան դես ներ, ո րոնց ըն թաց քում ներ-
կա յաց վել են կա վե աշ խա տանք ներ, ա մա նոր յա տո-
նա կան պա րա գա ներ:
Դպ րո ցի բազ մա թիվ հա ջո ղութ յուն նե րը բարձր գնա-

հա տեց նաև ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը։ 
 Ռեկ տո րա տի նիս տում ա վագ դպրո ցի ա շա կերտ նե րը 
ռեկ տո րին փո խան ցե ցին ի րենց ձեռ քի աշ խա տանք նե-
րը:

ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸԲՈՒՄԵՐԱՆԳԷ



Հասարակություն

Դեկ տեմ բե րի 1-ին՝ ՁԻԱՀ-ի դեմ պայ քա րի հա-
մաշ խար հա յին օր վա շրջա նա կում, ՄԻԱՎ վա րա-
կի վե րա բեր յալ ինք նա թես տա վոր ման քա րո զար-
շավ անց կաց վեց ԵՊԲՀ-ում:  Հա յաս տա նի ե րի տա-
սար դա կան հիմ ադ րա մը ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 
 միաց յալ ծրագ րի տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յամբ 
ի րա կա նաց նում է « Հա յաս տա նում ՄԻԱՎ-ի վե-
րա բեր յալ թես տա վոր ման մատ չե լիութ յան ա պա-
հո վում` ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ միաց յալ ծրագ րի 
նպա տակ նե րին հաս նե լու ճա նա պար հի ն» ծրա գի-
րը: Ծ րագ րով  Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րի և Երե-
վա նի ա վե լի քան 30 000 ե րի տա սարդ կրթվում է 
ՄԻԱՎ-ի վե րա բեր յալ, կար ևո րում ՄԻԱՎ կար գա-
վի ճա կի վե րա բեր յալ հե տա զո տութ յու նը, տե ղե կա-
նում ինք նա թես տա վոր ման հնա րա վո րութ յան մա-
սին: ԵՊԲՀ-ի ինք նա թես տա վոր ման քա րո զար շա-
վին մաս նակ ցեց 124 մարդ:
ՄԻԱՎ-ի վե րա բեր յալ կար գա վի ճա կի վաղ ի մա-

ցութ յու նը կար ևոր է, քա նի որ ՄԻԱՎ վա րա կի 
բու ժու մը հա սա նե լի է և  այն ժա մա նա կին սկսե լու 
դեպ քում հնա րա վոր է եր կար տա րի ներ ապ րել 
ա ռողջ, լիար ժեք կյան քով, ու նե նալ ՄԻԱՎ-ից զերծ 
ե րե խա ներ, ձեռ նար կե լ քայ լեր՝ վա րա կը չփո խան-
ցե լու հա մար: Գաղտ նիք չէ, որ վա րա կա կիր նե րի 
40 տո կո սը չգի տի իր  վի ճա կի մա սին և  բու ժում չի 
ստա նում: ՄԻԱՎ-ի վե րա բեր յալ թես տա վոր ման 
մատ չե լիութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված նա խա-
ձեռ նութ յու նը կնպաս տի, որ մեր երկ րում ա վե լի 
շատ մար դիկ ի մա նան ի րենց  վի ճա կի մա սին:
ՄԻԱՎ-ի ինք նա թես տա վո րու մը գոր ծըն թաց է, 

ո րի ժա մա նակ ան ձը հա վա քում է իր սե փա կան 
նմու շը (թու ք կամ ար յուն), այ նու հետև ի րա կա-
նաց նում ՄԻԱՎ-ի թես տա վո րում և  մեկ նա բա նում 
է արդ յուն քը, հա ճախ գաղտ նի պայ ման նե րում, 
միայ նակ, կամ այն ան ձի հետ, ում վստա հում է 
(աղբ յու րը` ԱՀԿ 2015) :
Ինք նա թես տա վո րու մը հնա րա վո րութ յուն է տա-

լիս ա րագ տեմ պով հայտ նա բե րել բնակ չութ յան 
շրջա նում ՄԻԱՎ-ով ապ րող մարդ կանց։ Ն շենք, 
որ ինք նա թես տա վոր ման դրա կան արդ յուն քի 
դեպ քում անհրաժեշտ է, որ ախ տո րո շու մը հաս-
տատ վի ՁԻԱՀ-ի կան խար գել ման հան րա պե տա-
կան կենտ րո նում։
Ն շենք, որ բու ժաշ խա տող նե րի կող մից ՄԻԱՎ-ի 

վե րա բեր յալ թես տա վոր ման ի րա կա նաց ման խո-
չըն դոտ նե րից հա ճախ նշվում է գաղտ նիութ յան 
չպահ պան ման հնա րա վո րութ յու նը, հատ կա պես 
գյու ղա կան վայ րե րում, որ տեղ բու ժաշ խա տող-
նե րը ճա նա չում են սպա սարկ վող բնակ չութ յա նը: 
ՄԻԱՎ-ի վե րա բեր յալ հե տա զոտ ման ա րագ թես-
տե րը (այդ թվում նաև ինք նա թես տա վոր ման հա-
մար նա խա տես ված նե րը) ՄԻԱՎ-ի ախ տո րոշ ման 
հա սա նե լի և բա վա կանին ճշգրիտ, ինչ պես նաև 
գաղտ նիութ յունն ա պա հո վող մի ջոց ներն են:

ԲԺՇԿԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸՄԻԱՑԱՎՄԻԱՎ-Ի
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Տա րի ներ շա րու նակ « Մե դու նի» էստ րա դա յին հա մույ-
թը զար դա րել է մեր բու հի բե մը։ Հա մույ թը ձևա վոր վել է 
ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի հիմ ադ րու մից մի քա նի 
տա րի անց։ Հիմ ա դի րը և հա մույ թի ա ռա ջին ղե կա վա-
րը Վա հագն Բաղ յանն էր՝ մաս նա գի տութ յամբ ստո մա-
տո լոգ։ Այդ պա հից սկսած «Մե դու նին» մեծ քայ լե րով 
գնաց ա ռաջ։ Հա մույ թը հա մալր վում էր շնոր հա լի ու սա-
նող նե րով, տար վում էին մեծ աշ խա տանք ներ, ա նընդ-
հատ փոր ձեր, և արդ յուն քը  ար դեն վա յե լում էր հան դի-
սա տե սը։ Էստ րա դա յին հա մույթն ու նե ցել է մե կը մյու սից 
լավ ղե կա վար ներ՝ Տիգ րան Հով հան նիս յան, Կա րի նե 
Աբ րա համ յան, Աի դա Դա նիել յան, Նա րեկ Ա միր յան։ 
 Մե նա կա տար նե րը տար բեր վում էին միմյանցից՝ թե 
ո ճով, թե ձայ նա յին տվյալ նե րով։ Տա րի ներ շա րու նակ 
ի րենց յու րա հա տուկ կա տա րում ե րով ա ռանձ նա ցել 
են Կա րի նե Աբ րա համ յա նը, Ար ևիկ Տեր-Կ յու րեղ յա նը, 
Օ ֆել յա Գի նո յա նը, Աի դա Դա նիել յա նը, Նա րեկ Ա միր-
յա նը, Ա շա Կ յու րեղ յա նը, Վահ րամ Գաբ րիել յա նը, է դու-
արդ Ա ղա բալ յա նը, այլք։
Ես՝ Նա րեկ Ա միր յանս, ար դեն եր կու տա րի է, ինչ ղե-

կա վա րում եմ այս էստ րա դա յին հա մույ թը։ Եր գում եմ 
12 տա րե կա նից, ու նեմ միայն դաշ նա մու րա յին կրթութ-
յուն, վո կա լ կրթութ յուն չու նեմ։ Մուտքս «Մե դու նի» 
շատ պա տա հա կան էր, 2-րդ կուր սում, երբ մտել էի  
ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի սեն յակ՝ դաշ նա մուր 
նվա գե լու նպա տա կով։ Հենց այդ օրն էլ դար ձավ ինձ 
հա մար ճա կա տագ րա կան։ Չեմ մո ռա նա իմ ա ռա ջին 
կա տա րու մը բժշկա կան հա մալ սա րա նում։ Կա տա րում 
էի իմ ա մե նա սի րե լի կոմ պո զի տո րի՝ Առ նո Բա բա ջան-
յա նի «Ա րե գա կին պետք է հեռ վից նա յել» եր գը։ Ան մո-
ռա նա լի զգա ցո ղութ յուն էր եր գի ա վար տից հե տո, երբ 
հան դի սա տե սը բուռն ծա փա հա րում էր։ Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում կողմ ո րոշ վե ցի իմ ո ճում, սկսե ցի կա տա րել 
դա սա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ Լու չիա նո Պա վա-
րո տիի, Խո սե Կա րե րա սի, Պ լա սի դո Դո մին գոյի և  հա-

մաշ խար հա յին մե ծութ յան այլ աստ ղե րի եր գա ցան կից։ 
Ըն կեր ներս միշտ հարց նում են, թե ին չու չեմ ընտ րել 
կոն սեր վա տո րիան՝ բժշկա կա նի փո խա րեն, իսկ ես պա-
տաս խա նում եմ, որ բժիշկ լի նե լով կա րող եմ եր գել, իսկ 
եր գիչ լի նե լով՝ չեմ կա րող բու ժել։  Հա մալ սա րա նի բե մից 
իմ հնչեց րած կա տա րում ե րից ա մե նա հու զի չը  Ռո բերտ 
Ա միր խան յա նի «Ե րազ իմ եր կիր» երգն է, երբ ամ բողջ 
դահ լի ճը հոտն կայս ծա փա հա րում էր։ Այժմ ես սո վո-

րում եմ ա վար տա կան կուր սում, ընտ րել եմ մաս նա գի-
տութ յուն՝ վի րա բու ժութ յու նը։ Եր գե լը չեմ թող նե լու, իսկ 
« Մե դու նիի» ղե կա վա րու մը շու տով փո խան ցե լու եմ մեր 
շնոր հա լի մե նա կա տար նե րից Սոֆ յա Զոր յա նին։ Ինձ 
միշտ հա մա րել եմ ար վես տի մարդ։ Վի րա բու ժութ յու նը 
իմ կյանքն է, իսկ եր գը՝ շուն չը։ 

 Նա րեկ Ա միր յան 

ԲՈՒ ԺԵԼ՝ ԵՐ ԳՈՎ
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Վար դան Շա հին յա նը ԵՊԲՀ 6-րդ կուր սի ու սա նող է: 
Ա պա գա յում մաս նա գի տա նա լու է պլաս տիկ վի րա բու-
ժութ յան ո լոր տում: Խոս տո վա նում է, որ ի սկզբա նե մեծ 
սեր է տա ծել  վի րա բու ժութ յան հան դեպ, սո վո րե լու տա-
րի նե րին վերջ նա կա նա պես հա մոզ վել է, որ իր ա պա-
գան հենց այդ մաս նա գի տութ յունն է: 
«Իմ ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղին սկսել եմ 2004 թվա կա-

նից՝ որ պես ֆլեյ տա հար, իսկ ար դեն 2008 թվա կա նին 
շատ պա տա հա կան, երբ հրա վիր վե ցի Ֆ րան սիա, ֆլեյ-
տան փո խա րի նե ցի դու դու կով, որ պես զի այն տեղ ներ-
կա յաց նեմ մեր հայ կա կան դու դու կը: Վե րա դառ նա լով 
 Հա յաս տան եղ բորս՝ Գաբ րիել Շա հին յա նի հետ սկսե-
ցինք միա սին լրջո րեն զբաղվել դու դու կով: Ար դեն 9 տա-
րի է՝ նվա գում ենք, իսկ վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում 
ու նե ցանք բազ մա թիվ նո րութ յուն ներ ե րաժշ տա կան աս-
պա րե զում»,- պատ մեց ա պա գա բժիշ կը:  Մաս նակ ցե լով 
եր գա հան Ա րամ Ա վագ յա նի հե ղի նա կա յին ե րե կո յին՝ 
նա երգ չու հի Ա նի Ք րիս տիի հետ հան դես է ե կել հա մա-
տեղ « Կա րո տել եմ» եր գի կա տար մամբ, որի խոս քե-
րի հե ղի նա կը Ա վետ Բար սեղ յանն է, ե րաժշ տութ յանը՝ 
Ա րամ Ա վագ յա նը: 
Ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 

տա րած վել է սո ցիա լա կան ցան ցում և YouTube-ում: 
 Հա մեր գից  օ րեր անց տե ղի է ու նե ցել  Շա հին յան եղ-
բայր նե րի տե սա հո լո վա կի շնոր հան դե սը: ԵՊԲՀ ու սա-
նողն ընդգ ծում է, որ  ե րաժշ տութ յան հան դեպ իր մեծ 
սե րը չկա րո ղա ցավ խո չըն դո տել, որ պես զի նա կյան քը 

կա պի նաև բժշկութ յան հետ: 
«Բժշ կութ յունն իմ կյան քում իր ան փո խա րի նե լի տեղն 

ու նի: Եվ չցան կա նա լով հրա ժար վել ինձ հա մար թանկ 
այս եր կու մաս նա գի տութ յուն նե րից և  ոչ մե կից՝ փոր ձում 
եմ հա մա տե ղել դրանք: Եր կուսն էլ ժա մա նա կա տար 

են, և  անհ րա ժեշտ է ժա մա նա կի ռա ցիո նալ բաշ խում և, 
ի հար կե, ցան կութ յուն, որ մաս նա գի տութ յուն նե րից որ-
ևէ մե կը չտու ժի: Իմ կյան քի ա մե նա մեծ կո չու մը ես հա-
մա րում եմ բժիշկ լի նե լը»,- եզ րա փա կում է Վար դան 
 Շա հին յա նը: 

Վար դան  Շա հին յա ն

Ա ՊԱ ԳԱ ՊԼԱՍ ՏԻԿ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅԺԸ  
Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆՆ ԻՐ ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՍԵՐՆ Է ՀԱ ՄԱ ՐՈՒՄ



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»...

Ար փի նե  Թով մաս յա նի կյան քի մե ծա գույն ե րա զանքն էր դառ-
նալ բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղու հի: 2013 թվա կա-
նին  մեծ ջան քե րի արդ յուն քում կա տար վեց նրա ե րա զան քը և  
ըն դուն վեց  Խա չա տուր Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տ, 
դար ձավ հա յոց լե զու և գ րա կա նութ յուն բաժ նի ու սա նո ղու հի: 
«Ցն ծութ յունս մեծ էր, քա նի որ հնա րա վո րութ յուն ու նեի սո վո րել 

ոչ միայն սի րե լի մաս նա գի տութ յամբ, այլև ա վե լի խո րա նալ հայ 
գրա կա նութ յան պատ մութ յան ակ ունք նե րում: Ս տեղ ծա գոր ծել 
սկսել եմ դեռևս 2009 թվա կա նից և շա րու նա կում եմ մինչև այ սօր: 
Սկզ բում գրում էի բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, իսկ այժմ բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րի կող քին կան նաև ար ձակ է ջեր: Ար դեն հե ղի նա կել 
եմ մեկ պատմ վածք և մի շարք ար ձակ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ՝ 
հայ րե նի քի, կյան քի ի մաս տութ յան և  այլ թե մա նե րով: Ա վար տե-
լով սի րե լի ֆա կուլ տետս՝ պա տիվ ու նե ցա աշ խա տան քի անց նել 
ԵՊԲՀ հա սա րա կայ նութ յան և կա պե րի բաժ նում և մեծ պա տաս-
խա նատ վութ յամբ եմ փոր ձում կա տա րել իմ ու սե րին դրված յու-
րա քանչ յուր պար տա կա նութ յուն»,- ա սում է Ար փի նեն՝ այս բա-
նաս տեղ ծութ յու նը նվի րե լով հայրենիքին։

Արփինե Թովմասյան

Մշակույթ

 ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՆՎԻՐ ՎՈՒՄ Է ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ



Հետաքրքիր է իմանալ
ԳԻՏԵ՞ՔՈՐ…

 Շա տե րին է հե տաքր քիր, թե ին չու են բժիշկ նե րը վի
րա հա տա րա նում կրում ոչ թե սպի տակ, այլ կա նաչ 
կամ կա պույտ հա մազ գեստ:  Պարզ վում է` հա մազ գես
տի գույ նի ընտ րութ յու նը բա վա կա նին կար ևոր նրբութ
յուն է, ո րից մա սամբ կախ ված է վի րա հա տութ յան հա

ջո ղութ յու նը: Ի սկզբա նե բժիշկ նե րի հա մազ գես տը 
սպի տակ է ե ղել, սա կայն դա շա րու նակ վել է մինչև 
1914ը, երբ ան վա նի բժիշկ նե րից մե կը հրա ժար
վել է ճեր մա կից` նա խա պատ վութ յու նը տա լով 
սկզբում կա նա չին, իսկ հե տո`կա պույ տին:
 Պատ ճառն այն է, որ ճեր մա կը կա րող է ազ

դել վի րա բույ ժի տե սո ղութ յան վրա:  Նա կա րող 
է մի քա նի վայրկ յա նով «կու րա նալ», ե թե ար յան 
ալ կար միր գույ նից հա յաց քը գցի մյուս բժիշկ նե
րի սպի տակ խա լաթ նե րի վրա:  Հե տաքրք րա կան 
է, որ սո վո րա կան մար դիկ նույն բանն են զգում, 
երբ ար ևոտ օ րով տնից դուրս են գա լիս ու ա ռա
ջին հա յաց քը գցում ձյան վրա: Իսկ կա պույ տը և 
 կա նա չը գու նա յին սպեկտ րում հա կա դարձ են 
կար մի րին, մինչ դեռ վի րա հա տութ յան ժա մա նակ 
բժիշ կը ստիպ ված է տևա կան ժա մա նակ նա յել 
կար միր ար յա նը:
Այս պի սով՝ կա նաչն ու կա պույ տը ո՛չ միայն օգ նում 

են բժշկին չկորց նել հա յաց քի սրութ յու նը, այլև թույլ 
են տա լիս ա վե լի լավ ըն կա լել կար մի րի ե րանգ նե րը: 
 Հետ ևա բար օգ նում են վի րա բույ ժին ա վե լի քիչ սխալ
ներ թույլ տալ վի րա հա տութ յան ժա մա նակ:

 ԻՆ ՉՈՒ՞ ԵՆ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅԺ ՆԵ ՐԸ ԿԱ ՊՈՒՅՏ ԵՎ  ԿԱ ՆԱՉ ՀԱ ՄԱԶ ԳԵՍՏ ԿՐՈՒՄ

1933ին ռուս  վի րա բույժ   Յու րի   Վո րո նո յը  աշ խար հում  ա ռա ջին  ան գամ  
մար դու  ե րի կա մի փոխ պատ վաս տում  ի րա կա նաց րեց

Այ սօր ե րի կա մի փոխ պատ վաստ
ման վի րա հա տութ յուն նե րը կա նո
նա վոր կեր պով անց են կաց վում աշ
խար հի շատ երկր նե րում: Ե րի կա մի 
փոխ պատ վաստ ման փոր ձար կում
նե րը, ի տար բե րութ յուն այլ օր գան
նե րի փոխ պատ վաստ ման, ա վե լի 
վաղ՝ 20րդ  դա րի սկզբին են սկսվել 
և  լայն տա րա ծում ստա ցել:
Այս վի րա հա տութ յուն նե րի ա ռա

ջին փոր ձե րը աշ խար հի տար բեր 
գիտ նա կան նե րի կող մից կեն դա նի
նե րի վրա են անց կաց վել, բայց հա
ջո ղութ յուն չեն ու նե ցել:
 Մի մար դուց մյու սին ե րի կա մի 

փոխ պատ վաս տում աշ խար հում 
ա ռա ջի նը  Յու րի  Վո րո նոյն է ի րա կա
նաց րել: 1933ին նա 26ամ յա կնո ջը 
60 տա րե կան մա հա ցած տղա մար
դու ե րի կամ է փոխ պատ վաս տել: 
Տվ յալ փաս տը ար խի վա յին փաս
տաթղ թե րով է հաս տատ վում:
Այդ օ րը  Խեր սո նի հի վան դա նո

ցի վի րա բու ժութ յան բա ժան մունք 

էր հասց վել կի սա գի տա կից վի ճա
կում գտնվող մի 26ամ յա կին, ում 
մոտ սնդի կի քլո րի դով թու նա վոր
ման բո լոր ախ տան շան նե րը կա յին: 
 Միև նույն ժա մա նակ գան գի կոտր
ված քով մի 60ամ յա տղա մարդ 
էր բեր վել հի վան դա նոց:  Տու ժա ծը 
մա հա ցավ հենց սպա սաս րա հում: 
 Վո րո նո յը ո րո շում կա յաց րեց օգ
տա գոր ծել մա հա ցած տղա մար դու 
ե րի կա մը` ծանր վի ճա կում գտնվող 
կնոջ կյան քը փրկե լու հա մար: 
 Վի րա հա տութ յու նը սկսվեց տու ժա
ծի մա հից վեց ժամ անց: Ե րի կա
մը փոխ պատ վաստ վել էր որ պես 
ժա մա նա կա վոր մի ջո ցա ռում սուր 
ե րի կա մա յին ան բա վա րա րութ
յան շրջա նում:  Փոխ պատ վաստ ված 
օր գա նը սկսեց գոր ծել, սա կայն, 
դժբախ տա բար, օ տար ե րի կա մով 
հի վան դը ապ րեց եր կու օ րից ա վե լի 
և  մա հա ցավ:  Բայց և  այն պես, այս 
վի րա հա տութ յան նշա նա կութ յու
նը դժվար է թե րագ նա հա տել: Այս 

վի րա հա տութ յու նը մար դուց մար
դուն ե րի կա մի փոխ պատ վաստ
ման ա ռա ջին օ րի նա կը դար ձավ 
աշ խար հում, ինչն ա պա ցու ցեց կլի
նի կա կան պայ ման նե րում ո՛չ միայն 
հյուս վածք նե րի հատ ված նե րի, այլև 
ամ բող ջա կան օր գան նե րի փոխ
պատ վաստ ման հնա րա վո րութ յու
նը:  Դա նաև հեր քեց այն ժա մա նակ 
բժիշկ նե րի մեջ լայն տա րած ված 
«դիա կա յին թույ նի» տե սութ յու նը:
 Հե տա գա յում  Վո րո նո յը ևս  մի քա

նի վի րա հա տութ յուն ի րա կա նաց
րեց, սա կայն դրանք բո լորն էլ նույն 
արդ յունքն ու նե ցան: Ի մու նո լո գիա
յի գի տե լիք նե րի բա ցա կա յութ յու նը 
30 տա րով հե տաձ գեց փոխ պատ
վաստ ման զար գա ցու մը, սա կայն 
վի րա բույ ժի վի րա հա տութ յուն ներն 
ա պա ցու ցե ցին կեն դա նի մար դուն 
մա հա ցած մար դու օր գա նի փոխ
պատ վաստ ման հնա րա վո րութ յու
նը: 

Պատ րաս տեց տպագ րութ յան 
ԱԻ ԴԱ  ՀԱ ԿՈԲ ՅԱ ՆԸ



Հետաքրքիր է իմանալ
Օ րեր, դեմ քեր, դեպ քեր, մար դիկ, ժա մա նա կագ րութ յուն

5ՓԱՍՏԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 Դեկ տեմ բե րի 1ը ՁԻԱՀի ( Ձեռք բե րո վի ի մու նա յին 
ան բա վա րա րութ յան հա մախ տա նիշ) դեմ պայ քա րի 
հա մաշ խար հա յին օրն է: Այդ օրն ա ռա ջին ան գամ 
նշվել է 1988ի դեկ տեմ բե րի 1ին՝ այն բա նից հե տո, 
երբ բո լոր երկր նե րի ա ռող ջա պա հութ յան նա խա
րար նե րի հան դիպ մա նը հնչեց վեց սո ցիա լա կան հան
դուր ժո ղա կա նութ յան և  հի վան դութ յան վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վութ յան փո խա նա կում ընդ լայ նե լու կոչ։  
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի «տա րեգ րութ յա ն» մեջ հի շար ժան է 
նաև 1983 թվա կա նը, երբ գրե թե միա ժա մա նակ Լ յուկ 
 Մոն տան յեն ( Պաս տե րի ինս տի տուտ, Ֆ րան սիա) և 
 Ռո բերտ  Գա լոն ( Քաղց կե ղի ազ գա յին ինս տի տուտ, 

ԱՄՆ) ան ջա տե ցին ՁԻԱՀի հա րու ցիչ 
վի րու սը: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի խնդիրն ար
դիա կան է նաև  Հա յաս տա նի հա մար: 
 Մեր հան րա պե տութ յու նում մար դու 
ի մու նա յին ան բա վա րա րութ յան վի
րու սով վա րակ վա ծութ յան դեպ քե րի 
ար ձա նագ րու մը սկսվել է 1988 թվա
կա նից: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի ար մա տա
կան բու ժում, նաև այս հի վան դու
թյան դեմ պատ վաս տան յութ դեռևս 
չկա:  Պայ քա րի գլխա վոր ուղ ղութ յու
նը շա րու նա կում է մալ կան խար գե լու մը: 

29 ՏԱ ՐԻ Է ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ ՆՇՈՒՄ Է ՁԻԱՀԻ ԴԵՄ ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ Օ ՐԸ 

1846 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21ին շոտ
լան դա ցի վի րա բույժ  Ռո բերտ  Լիս տոնն 
անց կաց րեց Եվ րո պա յում ա ռա ջին ընդ հա
նուր անզ գա յաց մամբ վի րա հա տութ յու նը: 
 Նա կի րա ռեց ե թե րա յին անզ գա յա ցում մի 
շատ լուրջ և  բարդ վի րա հա տութ յան ըն
թաց քում՝ ազդ րի հե ռա ցում,  Լոն դո նի հա
մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում: 

Ա ՌԱ ՋԻՆ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԱՆԶ ԳԱ ՅԱՑ ՄԱՄԲ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ

1895 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28ին գեր մա նա ցի ֆի զի
կոս  Վիլ հելմ  Ռենտ գե նը հայ տա րա րեց ճա ռա գայթ ման 
հա տուկ տե սա կի բա ցա հայտ ման մա սին. ճա ռա գայթ ման 
այդ տե սա կը հե տա գա յում կոչ վեց «ռենտ գեն յա ն»: Ա ռա
ջին մար դը, ո րին  Ռենտ գե նը ցու ցադ րեց իր հայտ նա գոր
ծութ յու նը, նրա կինն էր՝  Բեր տան:  Հենց նրա դաս տա
կի պատ կե րը՝ ա մուս նա կան մա տա նին մա տին, կցվեց 
 Ռենտ գե նի « Ճա ռա գայթ նե րի նոր տե սա կի մա սի ն» վեր
տա ռութ յամբ հոդ վա ծին, ո րը նա ու ղար կեց Եվ րո պա յի 
ա ռա ջա տար ֆի զի կոս նե րին:  Ռենտ գեն յան ճա ռա գայթ նե
րը, ո րոնք թույ լատ րում էին տես նել այն, ինչ նախ կի նում 
ան տե սա նե լի էր, դար ձան անն կա րագ րե լի կար ևոր հայտ
նա գոր ծու թյուն մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ: 

ՎԻԼ ՀԵԼՄ  ՌԵՆՏ ԳԵ ՆԸ ՀԱՅ ՏԱ ՐԱ ՐԵՑ ՃԱ ՌԱ ԳԱՅԹ ՄԱՆ  
ՀԱ ՏՈՒԿ ՏԵ ՍԱ ԿԻ ԲԱ ՑԱ ՀԱՅՏ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ



Հետաքրքիր է իմանալ

1967 թվա կա նի  Life ամ սագ րի դեկ տեմ-
բե րի հա մարն է:  Մա հա ցող տղա մար դը 
ողջ մաց՝ մա հա ցած աղջ կա սրտի շնոր-
հիվ:  Լու սան կա րում՝  Լո ւիս  Վաշ կանս կին 
է, ով վի րա բույժ Ք րիս տիան  Բար նար դի 
կող մից 50 տա րի ա ռաջ դեկ տեմ բե րի 
3-ին են թարկ վել է սրտի ա ռա ջին՝ պատ-
մա կան փոխ պատ վաստ մա նը:
54-ամ յա տղա մար դուն կա տար վել է 

ե րի տա սարդ մի կնոջ սրտի փոխ պատ-
վաս տում, ով ճա նա պար հատ րանս պոր-
տա յին պա տա հա րի զոհ էր դար ձել: 
 Վի րա հա տութ յու նից 18 օր անց  Լո ւիս 
 Վաշ կանս կին մա հա ցել է պնևմո նիա
յից, սա կայն հա ջորդ պա ցիեն տը՝  Ֆի լիպ 
Բ լայ բերգն ապ րել է փոխ պատ վաստ-
ված սրտով ա վե լի քան 19 ա միս: Ար դեն 
1968 թվա կա նին աշ խար հում կա տար վել 
է սրտի շուրջ 100 փոխ պատ վաս տում: 

 2000 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 20-ին Մեծ Բ րի տա-
նիա յի խորհր դա րա նը հա վա նութ յան ար ժա նաց րեց 
կլո նա վո րու մը, սա կայն՝ բա ցա ռա պես բժշկա կան 
նպա տակ նե րով: Կա ռա վա րութ յան կող մից ներ-
կա յաց ված հա մա պա տաս խան օ րի նագ ծի օգ տին 
քվեար կե ցին ազ գա յին խորհր դա րա նի Վե րին պա-
լա տի 212 ան դամ եր: Մեծ Բ րի տա նիան դար ձավ 
աշ խար հում ա ռա ջին եր կի րը, որ տեղ օ րի նա կա նաց-
վեց մար դու էմբ րիո նի կլո նա վո րու մը: Ըն դուն ված 
օ րեն քի հա մա ձայն՝ էմբ րիոն նե րի բջիջ նե րը պետք 
է օգ տա գործ վեին ծանր հի վան դութ յուն նե րի (քաղց-
կեղ, լեյ կե միա և Պար կին սո նի հի վան դութ յուն) դեմ 
պայ քա րում: 

50 ՏԱ ՐԻ Ա ՌԱՋ ԿԱ ՏԱՐ ՎԵՑ ՍՐՏԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՓՈԽ ՊԱՏ ՎԱՍ ՏՈՒ ՄԸ 

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅՈՒՄ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆՆ  
ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՎԵՑ ՄԱՐԴՈՒ ԷՄԲՐԻՈՆԻ ԿԼՈՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Զույգ էջերը պատ րաս տե ցին 
  ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ և  ՏԱԹԵՎԻԿ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱ ՆԸ 





THE REHABILITATION CENTER FOR 
 THE INJURED SOLDIERS WILL BE  

OPENED ON JANUARY 28

Clinics

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 Win-
dow" and the possibility of its implementation.

The issues regarding the construction of the nearest center and other issues were also discussed.



This year, the opportunity to present the Europe-
an College of Neuropsychopharmacology (ECNP) in 
the United States was given to Professor Konstan-
tin 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 in-
fluential 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 proj-
ects 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 Univer-
sity, MD, was presenting for senior students, clinical 
residents and lecturers of the YSMU Faculty of Den-
tistry. 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 treat-
ment" 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 Memoran-
dum of Cooperation signed between Yerevan State 
Medical University and Ural State Medical University 
in early 2017. Under the signed document, both struc-
tures are taking steps to expand cooperation in the 
dental field and implement joint projects in the clini-
cal and scientific fields. Professor Sergei Grigorev from 
Yekaterinburg is for the third time in Armenia. As ev-
ery 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 Med-
ical University underlined that stomatology in Arme-
nia 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.

AMBASSADOR OF THE EUROPEAN  
NEIGHBORHOOD POLICY, FROM THE YSMU,  

AT AN IMPORTANT SCIENTIFIC EVENT  
HELD IN THE UNITED STATES 

Science



Science

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 partic-
ularly interested in the program's workload, the list of 
subjects, the teaching method, and the format of prac-
tical 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-

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

as a result of the first stage of the "GLOBUS" program, 
most of the participants have joined the series of spe-
cialists 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. 

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 laborato-
ries. It should be noted that the YSMU Career Center 
is in the process of developing a number of new addi-
tional educational programs with the introduction of 
the best practices of the medical schools in the world.

"GLOBUS" PROGRAM PHASE 2 STARTS



Society

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 con-
tinue 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 wound-
ed soldiers in the territory of Heratsi N1 University Hos-
pital 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, Chair-
man 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 ed-
ucational, 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 mem-
bers 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 pro-
vided 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 re-
ceived 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, form-
ing 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 devel-
op 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 hand-
writing to the Rector's office.

HERATSI HIGH SCHOOL STUDENTS ARE 
SURE THAT CHARITY IS A BOOMERANG



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 Uni-
versity to manage healthcare facilities. The project is 
being implemented with the Management Mix Inter-
national Advisory Company. YSMU Rector Armen 
Muradyan and Company's Executive Director Raffi 
Semerjian were introduced to the renovated and up-
graded classrooms; they also talked to the students. 
A one-year educational program for physicians and 
non-physicians is aimed at developing modern man-
agement knowledge and skills. Let us also note  that 
the program allows participants to combine MBA ed-
ucation 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-quali-
fied instructors from not only Armenia but also oth-
er countries, who have significant experience in fields 
of management, teaching and application of relevant 
knowledge. 

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, stu-
dents were able to improve their practical skills in an 
experimental cell during overtime work within the Stu-
dent Scientific Society adjunct to the Chair. 10 teams 
participated in the Olympiad, representing YSMU 
General Medicine, Stomatology and Department of In-
ternational 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 Baghdasary-
an 3. Arusyak Karapetyan, 4. Anna Hambardzumyan 
5. Tigran Asryan, 6.Torosyan Mane

 "Diletta" 1. Georgie Stepanyan, 2.Levon 
Gharagyozyan 3. Vanush Karapetyan 4. Hovik Simon-
yan, 5. Ani Hovhannisyan, 6. Arshavir Mashuryan 7. 
Eduard Badalyan.

The second place is "Rising Stars" 1. Kartiga Vassude-
va, 2. Yogeshwaran Jaishankar, 3. Amrita, 4. Antaraa 

Third place for "CALLM" 1. Aramyan Zhenya 2. Nu-
shik Khachatryan 3. Musaelyan Lucia 4. Rapyan Vlad-
imir 5. Sukiasyan Arpine

YSMU PREPARES HIGHLY  
QUALIFIED MEDICAL STAFF



Graduates and students of differ-
ent generations of YSMU, faculty 
members gathered to celebrate the 
25th anniversary of the establish-
ment 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-gover-
nance processes, to promote stu-
dents' social, scientific, intellectual, 
creative, cultural, moral and spiri-
tual 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 con-
gratulate the jubilee of the student 
structure was given to the former 
Rector of the University, Acade-
mician of the National Academy of 
Sciences of Armenia Vilen Hako-
byan 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 with-
stand a number of difficulties and 
even provide development, this is 
evidenced by the creation of a stu-
dent-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 epi-
center 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 Grigory-
an 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 start-
ing point for further success for 
each student. YSMU Rector Armen 
Muradyan also congratulated the 
jubilee of the Student Parliament, 
underlining that this event is evi-
dence of a strong link between the 
generations. 

The event held by the KVN team 
of ERMU was also accompanied by 
other humorous and musical per-
formances 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.

THE FIRST SELF-GOVERNING STUDENT 
BODY OF THE REPUBLIC IS 25 YEARS OLD

Anniversary



Lord Ara Darzi… Or Ara Vardges Ter
zyan… Born 7 May 1960 in Mosul, Iraq… 
An ArmenianBritish 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 
robotassisted 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 in-
credibly important to ensuring that I get 
everything done efficiently and effective-
ly. 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 approxi-
mately 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 situ-
ation, 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 un-
til 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 engi-
neering and medicine and chose medicine. 
I knew it would be a challenge with a con-
stantly 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-Secre-
tary-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 
greatgrandparents 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 af-
ter 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 Arme-
nia. The landscapes are beautiful, and the 
churches and monasteries are architectur-
ally amazing. However, the Armenian peo-
ple are what make it such a special coun-
try: 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 diffi-
cult, 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 ev-
er-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 heri-
tage, and it has certainly had a part to play 
in influencing my life and world view. De-
spite not growing up in the country, I have 
always felt Armenian: I attended Armenian 
churches, and always celebrated my Arme-
nian 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 fre-
quently as I can.

TATEVIK GHAZARYAN

Inetrview

THE ONLY ARMENIAN IN THE HOUSE  
OF LORDS - ARA DARZI:  

ARMENIAN PEOPLE ARE SPECIAL




