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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ
 իրելի դպրոցականներ, ուսանողներ, մանկավարժներ
Ս
և ծնողներ, շնորհավորում եմ գիտելիքի օրվա առթիվ:
Սկսվեց սպասումներով լի ուսումնական տարին՝ գի
տելիքներով հարստանալու ու նոր արժեքներ ճանաչե
լու կարևոր մի շրջափուլ:
Ուզում եմ մեկ անգամ ևս փաստենք, որ գիտելիքի և
կրթության ձգտումը հայի ազգային բնավորության բաղ
կացուցիչն է, երկրի զարգացման ու հզորացման կարևո
րագույն գրավականը: Բանիմաց ու բարեխիղճ մասնա
գետը յուրաքանչյուր պետության հարստությունն է, և,
առհասարակ, պետության վաղվա օրը երաշխավորված
է, եթե հասարակությունը կրթված է: Հատկապես ջեր
մորեն շնորհավորում եմ դպրոցի շեմն առաջին անգամ
ոտք դնողներին` նրանց մաղթելով բարձր առաջադի
մություն, իսկ մանկավարժներին, ում վստահված է սե
րունդների կրթության և դաստիարակության դժվարին
գործը, հաջողություններ՝ իրենց անչափ շնորհակալ աշխատանքում: Ինձ համար ոչ միայն
հաճելի էր, այլև պարտավորեցնող՝ ուսումնական տարվա առաջին օրը ներկա գտնվել հենց
ԵՊԲՀ «Հերացի» ավագ դպրոցում: Այստեղ սովորող աշակերտներն ու շրջանավարտներն
իսկապես փայլուն հաջողություններ են գրանցում: Պատահական չէ, որ դպրոցի 152 շրջա
նավարտներից 152-ն էլ ընդունվել են պետական բարձրագույն ուսումնական հասատա
տություններ: Միասնական քննություններին նրանք ստացել են շատ բարձր միավորներ։
Նշեմ նաև, որ 152 շրջանավարտներից 45-ը՝ չնայած լայն ընտրությանը, դիմել են ԵՊԲՀ,
նրանցից 5-ը՝ ռազմաբժշկական ֆակուլտետ:
Նախորդ ուսումնական տարում դպրոցի բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած աշակերտ
ները հյուրընկալվեցին նաև ՀՀ նախագահի նստավայրում և երկրի նախագահի կողմից ար
ժանացան պարգևների: Բոլոր այս հաջողությունները պետք է օրինակ ծառայեն և ոգեվորեն
հերացիականների նորանոր սերունդներին: Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով ձեզ՝ մաղթում
եմ անսպառ եռանդ, աշխատասիրություն, նախաձեռնողականություն և բարձր պատասխա
նատվության զգացում բոլոր այն նպատակների իրականացման ճանապարհին, որոնք դուք
ծնողների հետ միասին ուրվագծել եք ձեզ համար: Ցանկանում եմ բոլոր աշակերտներին,
ուսուցիչներին, ծնողներին խաղաղություն, նորանոր հաջողությունների ու հաղթանակների
բերկրանք։
ԱՐՄԵՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկտոր

Հասարակություն

ԱՇԽ ԱՐՀ Ի ԱՄ ԵՆ ԱՄ ԵԾ ԴԱՍ Ը՝
«Հ ԵՐ ԱՑ Ի» ԱՎ ԱԳ ԴՊՐՈՑ ՈՒՄ
Հերացիականներն այսօր ներկայացրին աշխարհը,
որն իրենք են ուզում, փորձեցին ՄԱԿ-ի կայուն զարգաց
ման 17 նպատակները ներկայացնել հանրությանը:
«Աշխարհի ամենամեծ դաս» նախաձեռնության նպա
տակը նոր կյանք մտնող երիտասարդներին քաղա
քակրթության մարտահրավերները հասու դարձնելն է,
երեխաներին և երիտասարդներին ներգրավելը քննար
կում
ն երում, որտեղ ներկայացվում է այն դերը, որն
իրենք կարող են ունենալ՝ օգնելու աշխարհին ԿԶՆ-երի
նվաճման հարցում և ոգեշնչել նրանց մասնակցությունը
սեփական համայնքներում:
Հերացիականները հնարավորություն ունեցան համ
ընդհանուր նպատակների մասին լսել Հայաստանում
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Տանյա Ռադոչայի, ՀՀ
կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի և
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի կողմից:

Հասարակություն

ԱՆԿ ԱԽ ՈՒԹՅ ԱՆ ՏՈՆ Ի ԱՌԹ ԻՎ 
ՆԱԽ ԱԳ ԱՀ Ը ՊԱՐԳԵ ՎԱՏՐ ԵԼ Է ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ի

Հայաստանի Հանրապետության
նախագահ Սերժ Սարգսյանը ան
կախության տոնի առթիվ բժշկա
գիտության և կրթության բնագա
վառներում ներդրած ավանդի հա
մար «Մխիթար Հերացի» մեդալով է
պարգևատրել Երևանի Մ. Հերացու
անվան պետական բժշկական հա

մալսարանի
նյարդաբանության
ամբիոնի վարիչ, բժշկական գի
տությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հովհաննես Մորիսի Մանվելյանին,
Մ. Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի նոր
մալ անատոմիայի ամբիոնի վարիչ,
բժշկական գիտությունների թեկ

նածու, դոցենտ Կարինե Մինասի
Բարոյանին և Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսա
րանի սրտաբանության ամբիոնի
վարիչ, բժշկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր Հմայակ Սոսի
Սիսակյանին:

ՀՀ ԱՆԿ ԱԽ ՈՒԹՅ ԱՆ ՏՈՆ Ը ՎԻՐ ԱՎ ՈՐ 
ԶԻՆՎ ՈՐՆ ԵՐ Ի ՄԱՍՆ ԱԿՑ ՈՒԹՅ ԱՄԲ ՆՇՎԵՑ
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ՀԻՎ ԱՆԴ ԱՆ ՈՑ ՈՒՄ
Համալսարանական հիվանդանոցը կրկին մարդա
շատ էր: Ձևավորված բարի ավանդույթի համաձայն՝
յուրաքանչյուր կարևոր տոն մենք նշում ենք ռազմա
կան գործողությունների հետևանքով վիրավորված
հերոս տղաների հետ։ ՀՀ անկախության օրվա առթիվ
ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցում բուժված վիրավոր տղաներին շնորհավո
րեցին հասարակական, մշակութային անվանի գոր
ծիչները, որոնց հետ զինվորները բազմիցս առիթ են
ունեցել շփվելու և ընկերանալու։
Տղաների համար սպասված հյուրերից էր անվանի
կոմպոզիտոր, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Տիգրան
Ման

սուր
յա
նը, ով իր դրա
կան խոս
քով ու ջերմ վե
րաբերմունքով միշտ տղաների կողքին է։ Տղաներին
այցելած առաջատար բժիկներից մի քանիսը հայտա
րարեցին նոր նախաձեռնության մասին՝ մեկ օրվա
աշխատավարձը նվիրաբերել վիրավոր զինվորների
վերականգնողական կենտրոնի ստեղծման աշխա
տանքներիին։
Միջոցառման մասնակիցները վստահ են, որ հայ
րենիքը պաշտպանելու համար ամենաթանկը՝ առող
ջությունը, նվիրաբերած տղաներն ամենից լավ գիտեն
անկախության գինը և հենց նրանք՝ հայրենիքի հերոս
պաշտպանները պետք է լինեն մեր ուշադրության
կենտրոնում և պետք է գնահատված զգան իրենց, քա
նի որ յուրաքանչյուրի սխրանքը մեր խաղաղության ու
անվտանգության երաշխիքներից է։
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ԲԺՇԿԻ ԵՐԴՈՒՄ՝ ՄԵԾ
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա է գտնվել Մ. Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական
խորհրդի հանդիսավոր նիստին, որը նվիրված էր 2017 թվա
կանի բուհի շրջանավարտների երդման արարողությանը:
Մեր երկրի համար պատմական նշանակություն ունեցող
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի բակում
կայացած բացօթյա միջոցառմանը գիտխորհրդի անդամ
ն ե
րից և հյուրերից բացի՝ մասնակցեցին նաև հիվանդանոցա
յին համալիրում վերականգնողական բուժում ստացող վի
րավոր զինծառայողները։
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի բացման խոսքից և
համալսարանի մասին պատմող ֆիլմի դիտումից հետո,
շրջանավարտներն ընթերցել են Հիպոկրատի երդումը և
ստացել դիպլոմ
ն երը։
«Բժիշկներն ավանդաբար երդում են տալիս, և այս տա
րի այդ եր
դու
մը տա
լու են մի շեն
քի բա
կում, ո
րը բժշկա
կան կրթության, բժշկական պատմության ակունքներում
է, դարբնոցն է բժշկական կադրերի ոչ միայն Հայաստանի,
այլև շուրջ քառասուն երկրների համար», - գիտական խորհրդի
հանդիսավոր նիստից առաջ լրագրողների հետ զրույցում նշեց Ար
մեն Մուրադյանը:
Նրա խոսքով՝ խորհրդանշական է, որ այս շենքում աշխատող
բժիշկները մեր ժողովրդի բոլոր պատմական իրադարձություննե
րին, փորձություններին մասնակից են դարձել:
«Այս տանիքի ներքո բուժում են ստացել Սարդարապատի հերոս
ներ, Մեծ եղեռնից մազապուրծ եղած մեր հայրենակիցները, Առա
ջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմների մասնակից
ներ, Արցախյան ազատամարտի մեր հերոսները, և, իհարկե, շատ
խորհրդանշական է, որ հենց այս շենքում բացվում է վիրավոր
զինվորների վերականգնողական կենտրոն, ինչպես մենք ենք
կոչում՝ վիրավոր զինվորի տուն»,- ընդգծեց ռեկտորը՝ հավե
լելով, որ ինչպես 1914 թվականին «Հերացի» համալսարա
նական հիվանդանոցն է ստեղծվել համաժողովրդական
աջակցությամբ, այնպես էլ այժմ վիրավոր զինվորների
վերականգնողական կենտրոնը։ Հիանալի օրինակ
է, երբ հասարակության, բժշկական հանրության,
ուսանողության ուշադրության և պետության հո
վանու ներքո ստեղծվում է մի կենտրոն, որը
կոչված է վերականգնել իր պաշտպանների
առողջությունը:
Ռեկտորը կոչ արեց շրջանավարտ
ներին կյանքի այս նոր շրջափուլում
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ՃԱՄՓԱԲԱԺԱՆԻՑ ԱՌԱՋ
լինել նախաձեռնող և պատասխանատու, խի
զախ լինել մոտեցում
ն երում, նաև՝ խոհեմ:
«Եր
կու սկզբունք կա, ո
րը պետք է նրանց
բժշկական գործունեության ամբողջ ընթաց
քում. աշխատանքը կատարելագործելու ցան
կություն և անսահման սեր»,- ասաց նա։
Շրջանավարտներին
իր
շնորհավորա
կան խոսքը հղեց նաև անվանի վիրաբույժ
Հովհաննես Սարուխանյանը: Ավելի քան կես
դար է՝ նա սպիտակ խալաթ է կրում: Բժիշկն
իր անգնահատելի ավանդն ունի մեր երկրում
վիրաբուժության զարգացման, մասնագետնե
րի պատրաստման, բուժման նոր մեթոդների
ներդրման գործում:
Անվանական կրթաթոշակ ստացող շրջանա
վարտներին ավարտական դիպլոմ
ն եր հանձ
նեց ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյանը, ով ԵՊԲՀ
1971 թվականի շրջանավարտ է:
ՀՀ
պաշտպանության
նախարար
Վիգեն Սարգսյանը դիպլոմ
ն եր հանձնեց
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանավարտներին:
Բժշկական համալսարանն ավարտող ապագա բժիշկնե
րին, այդ թվում՝ ռազմական բժիշկներին, ավարտական դիպ
լոմ
ն եր հանձնելու իրավունքը վերապահվել է նաև առաջ
նագծում հայրենիքի առջև իրենց պարտքը կատարած զին
վորներից Սարգիս Ստեփանյանին և Գոռ Դարմանյանին։
Հանդիսավոր արարողությունը մեկնարկել է ՀՀ ԶՈՒ գլխա
վոր շտաբի հատուկ զինվորական նվագախմբի քայլերթով։
Նախարարը շնորհավորեց բոլոր շրջանավարտներին,
մաղթեց մեծ հաջողություն մասնագիտական և անձնական
կյանքում:
«Ուզում եմ խոսքս ուղղել բժշկական համալսարանն ավար
տող մեր կուրսանտներին ևոչ միայն այն պատճառով, որ
նրանք, ի տարբերություն բոլորի, մի քանի օր անց բացի
Հիպոկրատի երդումից, տալու են նաև Հայոց բանակի
սպայի երդում, այլ որովհետև իրենց ծառայությունը
որոշ առումով տարբերվում է։ Նրանք ավելի մեծ
պարտականություն ունեն։ Ի տարբերություն
ձեզ, ովքեր աշխատելու են քաղաքացիական
բուժհաստատություններում, ռազմաբժշ
կական ֆակուլտետի ուսանող
ներն առաջին իսկ օրվանից
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դառնալու են բժշկական օգնության կարիք ունեցող զինվո
րի միակ հասցեն, և նրանց աշխատանքից է կախված լինե
լու, թե որքան արագ կապաքինվեն և կվերադառնան շարք
մեր զինվորներն ու սպաները»,- ասաց Վիգեն Սարգսյանը:
Ն
րա գնա
հատ
մամբ՝ ինչ
պես ցույց տվեցին Ար
ցախ
յան, Ապրիլյան պատերազմները, քաղաքացիական և
ռազմական բժիշկ գոյություն ունի միայն խաղաղ պայման
ներում, իսկ երբ կարիքը գալիս է, բոլորը համախմբվում
են, և Հիպոկրատի երդումը դառնում է հայոց բանակի
սպայի երդում։
Արարողության ավարտին հանրապետության նախագա
հը շրջել է ԵՊԲՀ-ի և ՊՆ-ի համագործակցության արդ
յունքում ստեղծվող վերականգնողական կենտրոնում,
ծանոթացել աշխատանքների ընթացքին, կենտրոնի
կողմից տրամադրվելիք բժշկական ծառայություն
ներին և խոստացել աջակցել այդ նախաձեռ

նությունը հնարավորինս շուտ
կյանքի կոչելուն։ Նախագահին
զեկուցել են, որ «Զինվորական
հաշմանդամ
ն երի և վիրավոր զին
վորների աջակցության» կենտրոնում
համալիր վերականգնողական բուժում են
ստանալու վիրավոր, հաշմանդամություն
ունեցող զինծառայողները, ցուցաբերվելու է
հոգեբանական աջակցություն, իրականացվելու
են նաև ուսում
ն ական ծրագրեր։
Այս տարի պետական բժշկական համալսարանն
ավարտեց 968 շրջանավարտ՝ աշխարհի 10 երկրից:
Նրանցից 16-ը՝ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի շրջանա
վարտ է: Կարմիր դիպլոմ ստացան 52-ը:
Հանդիսավոր միջոցառման ընթացքում ցուցադրվեց նաև
ֆոտոանիմացիոն ֆիլմ՝ մեր երկրի բժշկագիտության նվիր
յալների մասին:
Աշխարհի տարբեր անկյուններից շնորհավորական
տեսաուղերձներ էին հղել ԵՊԲՀ շրջանավարտներ. ան
վանի սրտաբան Բագրատ Ալեքյանը, ԱՄՆ-ում մասնա
գիտական գործունեությունը շարունակող նյարդավիրա
բույժ Արթուր Գրիգորյանը և շոումեն, պրոդյուսեր Գարիկ
Մարտիրոսյանը:
Շրջանավարտներին շնորհավորական տեսաուղերձով
շնորհավորեց նաև «Աշխարհի մանակական բժիշկ», ԵՊԲՀ
պատվավոր դոկտոր Լեոնիդ Ռոշալը:
Ամենաանսպասելին հանդիսավոր երեկոյի ավարտն էր:
Բարձրաստիճան հյուրերի ներկայությամբ բուհի շրջանա
վարտներից Տիգրան Գևորգյանը դիպլոմ
ն երի հանձնման
արարողության ժամանակ իր ընտրյալին` Լիլիթ Գրիգոր
յանին ամուսնության առաջարկ արեց և ստացավ վերջի
նիս համաձայնությունը:
«Ցանկանալով այս գեղեցիկ օրը ավելի հիշարժան դարձ
նել՝ ուզում եմ բոլորի ներկայությամբ ասել, որ սիրում եմ
քեզ եւ ցանկանում եմ, որ դու դառնաս իմ կինը»,- ասել է նա,
ծնկի եկել եւ մատանին դրել բոլոր մասնակիցների բուռն
ծափահարությունների ներքո:
«Որոշումը կայացրել եմ միջոցառումը սկսվելուց րոպե
ներ առաջ, ու այնքան արագ ստացվեց, որ ինքս մանրա
մասները տեսանյութերով եմ տեսել: Պատասխան, որպես
այդպիսին, չհնչեց մի փոքր լարվածության ու հուզմունքի
պատճառով, բայց այն, որ թույլ տվեց մատանին դնել
մա
տին, ար
դեն իսկ պա
տասխան էր»,- հետագա
յում պատմում է Տիգրանը:
Տիգրանն ու Լիլիթը սո
վո
րել են նույն խմբում:
Տիգրանն ապագա սրտա
բան է, նա բու
հը գե
րա
զանց է ա
վար
տել եւ այդ
օրը կարմիր դիպլոմ ստա
ցավ: Լիլիթը մանկական
գինեկոլոգ է: Առաջիկայում
հարսանեկան արարողութ
յունն է:

Միջոցառումներ

«Հերացի» ավագ դպրոցում քիմիայի առաջին
դասը վարեց պրոֆ. Ա. Մուրադյանը

Երեւ անի պետա
կան բժշկական հա
մալսարանի «Հերացի»
ավագ դպրոցի աշակերտ
ներին սեպտեմբերի 1-ին բա
րի երթ են մաղթել ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արﬔն Մուրադյանը և հերոս Ռոբերտ
Աբաջյանի տատիկը՝ Անահիտ Գևորգյա
նը, ով տարիներ շարունակ կրթված սերունդ
ներ է ճանապարհում դեպի կյանք: Առաջին անգամ
դպրոց ոտք դնողներին նրանք մաղթել են բարձր առա
ջադիմություն, իսկ մանկավարժներին, որոնց վստահ
ված է սերունդների կրթության և դաստիարակության
դժվարին գործը, հաջողություններ իրենց անչափ շնոր
հակալ աշխատանքում: Սեպտեմբերի 1-ին մարդաշատ
էին նաև ԵՊԲՀ-ի բոլոր մասնաշենքերը: Ընդհանուր
բժշկության, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական
ֆակուլտետների առաջին կուրսի ուսանողներին ավան
դույթի համաձայն դիմավորել են ԵՊԲՀ ռեկտոր Արﬔն
Մուրադյանը և համալսարանի պրոֆեսորադասա
խոսական կազմը։ Ֆակուլտետների դեկաններն
առաջին կուրսեցիներին ներկայացրել են
ուսուﬓական գործընթացին վերաբե
րող մանրամասները: ԵՊԲՀ ռեկտո
րը, դիﬔլով ապագա բժիշկների
նոր սերն
դին, ընդգ
ծել է, որ
այսօրվանից իրենք պա
տասխանատվություն
են կրելու ոչ ﬕայն
իրենց հեռան
կարն եր ի,
ա յ լ և

մարդ
կ ա ն ց
առ ո ղ ջ ո ւ թ 
յան
համար:
Բժշկական համալ
սարանը 100 տարվա
պատմություն ունեցող ﬕ
կրթական հաստատություն է,
որն ար
դեն գրե
թե ﬔկ 
դար ա
պա
հովում է ﬔր ժողովրդի առողջությունը:
«Իհարկե, բժշկին հիշում են այն պահին, երբ
խնդիր կա, սակայն առողջապահության հիմքում
բնակչության առողջության պահպանուﬓ է»,- ասել է
ռեկտորը՝ հավելելով, որ բուհի աﬔնաﬔծ հպարտութ
յունը Հայաստանում և աշխարհի տարբեր անկյուննե
րում հաջողությամբ մասնագիտական գործունեություն
իրականացնող շրջանավարտներն են: Նա կոչ է արել
ապագա բժիշկներին ակտիվ մասնակիցը դառնալ
պատմությունը կերտելու գործընթացին և արժանի լի
նել ԵՊԲՀ ուսանողի և հետագայում բժշկի բարձր կոչ
մանը: Արﬔն Մ
 ուրադյանն ընդգծել է նաև, որ բոլոր ժա
մանակներում սպիտակ խալաթը յուրաքանչյուր բժշկի
համար աﬔնացանկալի հագուստը պետք է լինի: Նա
բոլոր աշակերտներին, ուսանողներին, ուսուցիչնե
րին, ծնողներին խաղաղություն, նորանոր հա
ջողությունների ու հաղթանակներ է մաղթել։
Առաջին կուրսեցիներին տրամադրվեց
նաև հատուկ նրանց համար կազմ
ված ուղեցույց, ցուցադրվեց
ԵՊԲՀ-ի
գործունեության
մասին ֆիլմ:

Գիտություն

Մեր գիտնականները՝ բարձր
արդյունավետությամբ աշխատող
առաջատար գիտաշխատողների շարքում
Շնորհավորում ենք պրոֆեսոր
Ենկոյանին և մաղթում
նորանոր ձեռքբերումներ։
Արդեն 2 տարի է, ինչ հանրապետությունում գոր
ծում է բարձր արդյունավետությամբ աշխատող
երիտասարդ գիտաշխատողներին (մինչև 35 տա
րեկան) հավելավճարների տրամադրման մրցույ
թը, որն ամփոփում է Հայաստանի տարածքում
գիտությամբ զբաղվող և մեր երկրի գիտությունը
զարգացնող երիտասարդ գիտնականների ցանկը:
ՀՀ ԿԳ նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 25-ի
հրամանով հաստատվել է ՀՀ պետական բյուջեի
ֆինանսավորմամբ իրականացվող գիտական և
գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում
և թեմաներում ընդգրկված բարձր արդյունավետութ
յամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողներին հա
վելավճարների տրամադրման մրցույթի հաղթողները:
Հ
պար
տութ
յամբ պետք է ընդգ
ծել, որ ար
դեն 2-րդ

տարին անընդմեջ բարձր արդյունավետությամբ աշ
խատող 30 գիտնականների մեջ ընդգրկվել է բժշկագի
տության բնագավառը ներկայացնող, ԵՊԲՀ կենսաքի
միայի ամբիոնի պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանը:

Նոր նվաճումներ դեղագիտական
ֆակուլտետում
Տուլայում կայացած միջազգային մասնակցությամբ
համառուսական միջբուհական GxP գագաթնաժողովին
մասնակցեց նաև ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետի
պատվիրակությունը:
Միջոցառումը մրցութային էր: Առաջին փուլում ֆակուլ
տետի մագիստրատուրայի ավարտական կուրսի ուսանող
ներ Արուսյակ Սահակյանը և Լիլիթ Թադևոսյանը (ովքեր,
ի դեպ, այս տարի ավարտում են մագիստրատուրան՝ բու
հի լավագույն ուսանողների շարքում գերազանցության
դիպլոմ
ն երով) ներկայացրին ֆարմացիայի ամբիոնի և
դեղագիտական ֆակուլտետի այլ մասնագիտական ամ
բիոնների կատարած գիտահետազոտական դիպլոմային
աշխատանքները:
Ներկայացված աշխատանքներն արժանացան բարձր
գնահատականների, և առավելագույն 100-ից 85 միավոր
հավաքեց Արուսյակ Սահակյանը և 100 միավոր՝ Լիլիթ
Թադևոսյանը:

25 երկրից 63 մասնակիցներից
լավագույն եռյակի մեջ ԵՊԲՀ
ուսանողուհին էր։
Հատկանշական է, որ Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ անդամ երկր
ների մոտ 25 բուհերի 63 մասնակիցներից (որոնց թվում էին
ռուսաստանյան այնպիսի առաջատար բուհերի ուսանող
ներ, ինչպիսիք են Մոսկվայի Սեչենովի անվան 1-ին պետա
կան բժշկական համալսարանը և Սանկտ Պետերբուրգի պե
տական քիմիադեղագործական ակադեմիան) միայն երեքն
էին ստացել 100 միավոր, այդ թվում՝ և Լիլիթ Թադևոսյանը:
Մրցույթի մյուս 2 փուլերը կայացան Տուլա քաղաքում: Արդ
յունքները ավելի քան ոգևորիչ էին: Մեր մասնակիցը՝ Լիլիթ
Թադևոսյանն, իր աշխատանքի համար արժանացավ հա
տուկ մրցանակի:

Գիտություն

Հնգօրյա գիտական դպրոցն ամփոփել է
աշխատանքները

11 դասախոսություն, 7 մեթոդների ուսումն ասիրություն քաղաքի
տարբեր լաբորատորիաներում, արտասահմանցիների համար
նախատեսված հատուկ ժամանցային ծրագրեր...
Ավարտվեց «Առաջին քայլերը գիտահետազոտա
կան աշխատանքների ճանապարհին` տեսությունից
գործնական նեյրոգիտության մեջ» երկրորդ գիտական
դպրոցը։
Հնգօրյա այս միջազգային միջոցառումը կազմակերպ
վել էր ուսանողական խորհրդարանի, ուսանողական
գիտական ընկերության և ԵՊԲՀ գիտական մասի հա
մատեղ ջանքերով։
Այն կայացավ ուղեղի ուսում
ն ասիրման միջազգային
կազմակերպության (IBRO), ՀՀ գիտության պետական
կոմիտեի և երիտասարդ գիտնականների աջակցության
ծրագրի դրամաշնորհային աջակցությամբ: Գիտական
դպրոցին ակտիվորեն ընդգրկված էին նաև Candle գի
տահետազոտական կենտրոնը, Լ. Օրբելու անվան ֆի
զիոլոգիայի ինստիտուտը և Armenian National Engineering Laboratories (ANEL) կենտրոնը։
Արտասահմանցի հյուրերը՝ Ռաֆալ Չայկովսկին
(Լեհաստան) և Ալբրեխտ Զիգլերը (Գերմանիա), օգ
նեցին ուսանողներին այնպիսի մեթոդների ներդրման
գործում, ինչպիսիք Հայաստանի բժշկագիտության
ոլորտում դեռ չեն կիրառվել։ Դրանցից էին մասնավո
րապես երկֆոտոնային (two-photon microscopy) և սպեկլ
(speckle) մանրադիտակային պատկերավորումը (Քենդլ

հետազոտական կենտրոն)։
Մասնագետները բազմաթիվ խորհուրդներ տվեցին
նաև առնետների ուղեղային ակտիվության գրանցման
հար
ցում (Armenian National Engineering Laboratories
կենտրոն)։
Երկու վորքշոփեր տեղի ունեցան Alma Mater-ում
(ԵՊԲՀ բիոքիմիայի ամբիոն) և ևս երկուսը՝ Լ. Օրբելու
անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում (կոնֆոկալ ման
րադիտակով աշխատանք, կենդանու ուղեղային ակ
տիվության գրանցում)։
Ընդհանուր առմամբ՝ դպրոցին մասնակցեցին հատուկ
ընտրված 70 ուսանող ևասպիրանտ ոչ միայն ԵՊԲՀից, այլ նաև Երևանի պետական, ամերիկյան համալսա
րաններից, Թբիլիսիի պետական համալսարանից, Հ.
Բունիաթյանի անվան բիոքիմիայի, Լ. Օրբելու անվան
ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտներից և Candle գիտահետա
զոտական ինստիտուտից։
11 դասախոսություն, 7 մեթոդների ուսում
ն ասիրություն
քաղաքի տարբեր լաբորատորիաներում, արտասահ
մանցիների համար նախատեսված հատուկ ժամանցա
յին ծրագրեր. այս ամենը մասնակիցների համար ամա
ռային շոգ օրերն անմոռանալի դարձրին։
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«Սթրեսի ենթարկված մարդը» երկօրյա
միջազգային գիտաժողով
Գիտաժողովը մեկ խորագրի ներքո միավորել էր
հոգեբույժների, հոգեբանների, նյարդաբանների,
տեսաբանների և նույնիսկ գրողների:
Երևանի Մ. Հերացու անվան պե
տական բժշկական համալսարա
նում մեկնարկած «Սթրեսի ենթարկ
ված մարդը» երկօրյա միջազգային
գիտաժողովը նվիրված էր ան
վանի հոգեբույժ, պրոֆեսոր Ադել
Թադևոսյանի 80-ամյակին:
Միջոցառման
շրջանակում
Հայաստանի, ինչպես նաև արտերկ
րից ժամանած առաջատար մասնա
գետները անդրադարձան ոչ միայն
հոգեբուժության, այլև նաև մի շարք
այլ հարակից ոլորտների արդի
խնդիրներին:

Արտասահմանցի մասնագետների
թվում էր նաև ԱՄՆ Ջորջիայի նյար
դավիրաբուժության ինստիտուտի
նախագահ Ջո Սեմ Ռոբինսոնը,
ով առաջին անգամ չէր ԵՊԲՀ-ում:
Բժշկական բուհի հետ նրա համա
գործակցությունը տարիների պատ
մություն ունի:
Ադել
Թադևոսյանի
որդին՝
Ջորջիայի նյարդավիրաբուժական
ինստիտուտի առաջատար նյար
դավիրաբույժ Արթուր Գրիգորյանը,
ներկայացրեց Ադել Թադևոսյանի
անցած մասնագիտական ճանա
պարհը:
Բժշկի ուղին է ընտրել նաև հոգե
բույժի կրտսեր որդին՝ ակնաբույժ
Ռուբեն Գրիգորյանը, ում հատկա
պես տպավորել էր Սպիտակի երկ
րաշարժի և դրան հաջորդող տարի
ներին՝ մոր հսկայածավալ աշխա
տանքը:
Սթրեսաբանության հմուտ մասնա
գետին շնորհավորեցին գործընկեր
ները, ընկերներն ու աշակերտները:
Պրոֆեսոր Ռուբեն Ֆանարջյանը
Ադել Թադևոսյանին հանձնեց երեք
տարի առաջ ԵՊԲՀ նյարդավի
րաբուժության և գլխուղեղի կաթ
վածների բուժման մասնագիտաց
ված կենտրոնի բացման ժամանակ
իրենց փոխանցված խորհրդանշա
կան զանգը, որը պետք է հնչի այն
տեղ, որտեղ մարդիկ ունեն օգնութ
յան կարիք:

Գիտաժողովի շրջանակում
տեղի ունեցավ Ադել Թադևոսյանի և ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի «Мужское здоровье
в объективе стрессологии- за пределами
привычного» համահեղինակած գրքի
շնորհանդեսը: Հեղինակները ամբողջ հասույթը
փոխանցեցին ՀՀ ՊՆ ‹‹Զինծառայողների
ապահովագրության հիմն ադրամին››:

Այսօր էլ Ադել Թադևոսյանն իր
գործըկերների հետ շարունակում
է օգնել կյանքի տարբեր իրավի
ճակներում ծանր հոգեբանական
ցնցում
ն եր ստացած մարդկանց: Ան
վանի հոգեբույժը մասնագիտական
գործունեության 55 տարիները նվի
րել է մարդու հոգեկան առողջութ
յանը վերաբերող տարբեր հիմ
ն ա
հարցերի ուսում
ն ասիրմանը, դրանց
լուծման բանաձևերի մշակմանը:
Մեր երկրում սթրեսաբանության
հիմ
ն ադրման և զարգացման, գի
տամանկավարժական երկարամյա
և անմ
ն ացորդ գործունեության հա
մար պրոֆեսոր Ադել Թադևոսյանը
գիտական խորհրդի նիստում ար
ժանացավ ԵՊԲՀ ոսկե մեդալի: 
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ԵՊԲՀ դոցենտի գիտական աշխատանքը
ներկայացվել է Իտալիայում
Ծրագիրը հնարավորություն ընձեռեց
հարստացնել գիտելիքները, սովորել
նոր տեխնոլոգիաներ, իրականացնել
գիտահետազոտական աշխատանք։
Բժշկական մանրէաբանության ամբիոնի դոցենտ
Դիանա Մուրադյանը Erasmus Mundus MEDEA ծրագ
րի շրջանակում Իտալիայի Պերուջիա քաղաքի հա
մալսարանում բժշկական մանրէաբանության և իմու
նոլոգիայի լաբորատորիայում պրոֆեսոր Դոնատելլա
Պիետրելլայի ղեկավարած խմբում գիտական հետազո
տություն իրականացնելու նպատակով 2016 թվականին
շահել է կրթաթոշակ: Ծրագրի նախապատրաստական
փուլը մեկնարկել էր սեպտեմբերի 1-ին՝ իտալերենի երեք
շաբաթյա խորացված դասընթացով: Իտալերենի դաս
ընթացին հաջորդեցին բուն աշխատանքներն արդեն
լաբորատորիայում, ուր գիտահետազոտական աշխա
տանքների իրականացման համար ստեղծված էին բոլոր
անհրաժեշտ պայմանները: Ամբիոնի ղեկավարը պրո
ֆեսոր Վիոլետտա Չեկետտին էր: Դիանա Մուրադյանի
խոսքով՝ համալսարանի նորագույն սարքավորում
ն ե
րը հնարավորություն էին տալիս կատարելու ժամա
նակակից հետազոտություններ: Մանրէաբանական և
բջջակենսաբանական լաբորատորիաներում պահպան
վում էին անվտանգության բոլոր կանոնները: Առկա
էին ինկուբատորներ՝ հյուսվածքային կուլտուրաներն
աճեցնելու համար, ինչպես նաև անհրաժեշտ բոլոր մի

ջավայրերը՝ դրանք
պահպանելու և բազմացնելու համար: «Իմ կատարած
նախագիծն առանձնանում էր ընտրված թեմայի կար
ևորությամբ: Այն վերաբերում էր պրոբիոտիկների,
պրեբիոտիկների, բնական էքստրակտների հակա
բորբոքային և հակամանրէային ազդեցություններին:
Փորձերը կատարել եմ մարդկային տարբեր բջջային
կուլտուրաների վրա»,- նշում է մասնակիցը՝ հավելելով,
որ ծրագիրը հնարավորություն ընձեռեց հարստացնել
գիտելիքները, սովորել նոր տեխնոլոգիաներ, իրակա
նացնել ոչ միայն գիտահետազոտական աշխատանք,
այլև ծանոթանալ Եվրոպայի ամենահին երկրներից
մեկի՝ Իտալիայի մշակույթին, պատմությանը, լեզվին:
Յուրաքանչյուր շաբաթվա ավարտին անցկացվել են
lab.meeting-ներ, որի ժամանակ ամփոփվում էին շա
բաթվա ընթացքում կատարված հետազոտությունները,
քննարկվում էին փորձերի արդյունքները:

ԵՊԲՀ գիտության շաբաթ
 իտությունն ամենօրյա աշխատանք է, որի արդյուն
Գ
քը միշտ չէ, որ տեսանելի է: Գիտական աշխատանք
իրականացնելուց պակաս կարևոր չէ կատարված աշ
խատանքը տեսանելի դարձնելը:
 ոյեմբերի
Ն
27-ից
դեկտեմբե
րի 1-ը համալսարանի գիտնա
կաններն, անկախ տարիքից և
կարգավիճակից, կմիավորվեն մեկ
իրադարձության շուրջ: «Իդեա, ին
ֆորմացիա, ինովացիա» այսպիսին
է լինելու «ԵՊԲՀ գիտության շա
բաթ-2017» միջոցառման կարգախո
սը: Հերթական անգամ, պահպա
նելով համալսարանում ձևավորած
ավանդույթները՝ գիտաժողովի ըն
թացքում կամփոփվեն վերջին մեկ

տարվա ընթացքում համալսա
րանում կատարված գիտական աշ
խատանքների արդյունքները և
կուրվագծվեն ապագա ծրագրերը:
Շաբաթվա ընթացքում պլանավոր
վում են ուսանողական գիտական
օր, առանցքային դասախոսութ
յուններ, տարբեր մասնագիտական
նստաշրջաններ և զեկույցներ, վեբի
նարներ և կլոր սեղան-քննարկում
ներ:
Այս տարի միջոցառումը կառանձ
նանա երիտասարդական գիտա

կան օրվա և աշակերտական զե
կույցների ներառմամբ:
Կազմակերպիչները խոստանում
են, որ շաբաթվա ընթացքում հա
մալսարանի տարածքում բոլորն են
զգալու գիտության շունչը:
Եթե դուք ևս ցանկանում եք մաս
նակից դառնալ համալսարանական
գիտական այս իրադարձությանը,
ապա կարող եք գրանցվել և ուղար
կել ձեր թեզիսները` այցելելով ysmuscienceweek.am կայքը:
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Ապագա բժիշկները ՀՀ նախագահի
նստավայրում

Տաթևիկ Հարությունյանը գերազանցությամբ ավարտել
է Գորիսի Ակսել Բակունցի անվան դպրոցը: Նախ ակնա
բույժ հորաքույրն է նրան ներշնչել ՝ ընտրել բժշկի մասնա
գիտությունը, ապա նաև ինքն է որոշում կայացրել՝ նվիր
վել աշխարհում ամենամարդասիրական գործին:
ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 1-ին
կուրսի ուսանողուհին 2016-2017 ուսում
ն ական տարում
բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած այն մեդալակիր
շրջանավարտներից է, որոնց իր նստավայրում հյուրըն
կալել էր ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը:

«Բարեկեցության հիմքը գիտելիքն է: Մրցունակութ
յան հիմքը գիտելիքն է: Այս առումով, Հայաստանի
Հանրապետությունը մշտապես պատրաստ է կանգնե
լու ձեզնից յուրաքանչյուրի կողքին»,-բարձր առաջադի
մություն ցուցաբերած երիտասարդների հետ հանդիպ
մանը ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը:
«Հերացի» ավագ դպրոցի շրջանավարտներ Էլեն
Խաչատրյանը և Մագդա Աֆոյանը ևս այդ օրը
Հանրապետության նախագահի կողմից ստացան ոսկե
մեդալներ:

Հայաստանի և Ռուսաստանի
բժիշկները մասնագիտական
արդի հարցեր են քննարկել

Բժշկական համալսարանում անցկացված հայ-ռուսա
կան գիտագործնական միջազգային սեմինարը նվիր
ված էր ուրոլոգիայում ճառագայթային ախտորոշման
կիրառման հիմ
ն ահարցերին:
Ռուսաստանից ժամանած պրոֆեսորների պատվիրա
կության կազմում էր նաև ՌԴ գիտության վաստակա
վոր գործիչ, անվանի ուրոլոգ Ալեքսանդր Վասիլևը, ով
նաև Մոսկվայի Ա. Ի. Եվդոկիմովի անվան պետական
բժշկաստոմատոլոգիական համալսարանի ճառագայ
թային ախտորոշման ամբիոնի պրոֆեսոր է:
Ճառագայթային ախտորոշման և ուրոլոգիայի ոլորտի

առաջատար մասնագետներին մեկ հարկի տակ արդեն
4-րդ անգամ համախմբող միջոցառման նպատակն էր
ընդլայնել տարիներ առաջ ձևավորած համագործակ
ցությունը, ծանոթանալ ոլորտում առկա նորարարութ
յուններին:
Հայաստանի և Ռուսաստանի բժիշկները քննարկեցին
նաև մասնագիտական արդի հարցեր: Պայմանավոր
վածություն ձեռք բերվեց շարունակական դարձնել մի
ջազգային այս սեմինարի անցկացումը:
Սեմինարը հավաստագրվել է ՀՀ առողջապահության
նախարարության կողմից 5 ՇՄԶ կրեդիտով:
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Ուռուցքաբանության ոլորտի առաջատար
մասնագետ Լիդիա Շապիրան ԵՊԲՀ
այցելու-պրոֆեսոր
ԱՄՆ Սթենֆորդի համալսարա
նից դոկտոր Լիդիա Շապիրան
այսուհետև
Երևանի
Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի ուռուցքաբա
նության ամբիոնի այցելու- պրոֆե
սոր է:
Լիդիա Շապիրան Սթենֆորդի
քաղցկեղի ինստիտուտի քաղցկեղը
վերապրածների կենտրոնի տնօ
րենն է, Սթենֆորդի համալսարա
նի ուռուցքաբանության դոցենտ,
ԱՄՆ-ի կլինիկական ուռուցքաբա
նության միության Cancer.Net կայքի
գլխավոր խմբագիրը:
Կրթություն է ստացել Դարթմութի
բժշկության դպրոցում, այնուհետև
նեղ մասնագիտացում անցել Beth
Israel և Brigham and Women’s բժշկա

կան հաստատություններում: Նրա
մասնագիտական շրջանակն ընդգր
կում է կրծքագեղձի քաղցկեղը և
քաղցկեղը վերապրած մարդկանց
խնդիրները: Մինչ Սթենֆորդ տե
ղափոխվելը, Լիդիա Շապիրան դա
սավանդել է Հարվարդի համալսա
րանում և աշխատել Մասաչուսեթսի
հիվանդանոցում:
Նա նաև աշխարհահռչակ Journal
of Clinical Oncology գի
տա
կան ամ
սագրի խորհրդատու խմբագիրն է,
Միացյալ Նահանգների հոգեսոցիալ
ուռուցքաբանության միության տնօ
րենների խորհրդի անդամ, ԱՄՆ-ի
կլինիկական ուռուցքաբանության
միության IDEA աշխատանքային
խմբի ղեկավար:

Առողջապահության անվանի շվեդ
կազմակերպիչ Գոռան Հենրիքսը կհամալրի
ԵՊԲՀ այցելու-պրոֆեսորների շարքը
Շվեդիայի Յոնգշոպինգ ռեգիոնի Qulturum կենտրոնի
կրթության և նորարարությունների գործադիր տնօրեն
Գոռան Հենրիքսը ևս կհանդիսանա Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
առողջապահության կազմակերպման և կառավարման
ոլորտի այցելու-պրոֆեսոր:
Պրոֆեսորը հոգեբանի կրթություն ստացել է Լունդի
համալսարանում (Շվեդիա) և 1976–1983թթ. աշխատել
է որպես մանկական հոգեբան: Այնուհետև ավարտել
է Գյոթենբուրգի համալսարանը (Շվեդիա)՝ ստանալով
բիզնեսի կազմակերպման մագիստրոսի որակավորում:
Մասնագետն ունի Շվեդիայի առողջապահության կա
ռավարման բնագավառում աշխատանքի ավելի քան
30 տարվա փորձ: Նա Շվեդիայի Յոնգշոպինգ տա
րածաշրջանի կառավարման և պլանավորման խմբի,
որակի շվեդական ինստիտուտի խորհրդի անդամ է,
հարավարևելյան ռեգիոնների առողջապահության
որակի ռեգիստրների ղեկավարն է, առողջապահության
բարելավման ինստիտուտի ավագ դասախոս է, բրիտա
նական բժշկական ամսագրի կողմից կազմակերպված
որակի միջազգային ֆորումի ռազմավարական կոմի
տեի ղեկավարն է:

1978-2000թթ. Գոռան Հենրիքսը նաև մարզել է Շվե
դիայի բասկետբոլի հավաքականը: Նա ելույթներով և
զեկույցներով հանդես է եկել բազմաթիվ միջազգային
կոնֆերանսներում և ֆորում
ն երում, հեղինակ է առող
ջապահական ու բժշկագիտական բազմաթիվ հոդված
ների:
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30 տարբեր մասնագետներ ԵՊԲՀ-ում կսովորեն
կառավարել բուժհաստատությունները
ԵՊԲՀ-ում տրվեց նոր՝ «Բուժհաստատությունների կա
ռավարում» (MBA in Health Care Management) մեկ տարի
տևողությամբ միջազգային կրթական նոր ծրագրի մեկ
նարկը: Բոլոր դիմորդների համար նախատեսվածծրա
գիրն ուղղված է ժամանակակից կառավարչական
գործնական գիտելիքների և հմտությունների զարգաց
մանը: Այսպիսով, այս ուսում
ն ական տարում 30 տար
բեր մասնագետ ԵՊԲՀ-ում կսովորի կառավարել բուժ
հաստատությունները:
Մեկնարկած ծրագիրն իրականացվում է «Մենեջմենթ
Միքս» միջազգային խորհրդատվական կազմակեր
պության հետ: ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը,
ողջունելով ծրագրի մասնակիցներին, նշեց, որ բուժ
հաստատությունների կառավարման բարձրորակ մաս
նագետների պատրաստումը ժամանակի պահանջն
է: Նրա խոսքով՝ երկար քննարկում
ն երի արդյունքում
ստեղծված այս ծրագրի նպատակն է մեր երկրում ներդ
նել ու զարգացնել «հոսպիտալ մենեջմենթի» գաղափա
րը, ինչպես նաև ժամանակակից կրթական ծրագրերի
միջոցով պատրաստել առողջապահության կազմակեր
պիչներ:
«Մենեջմենթ Միքս» ընկերության գործադիր տնօրեն
Րաֆֆի Ս
 եմերջյանն էլ նշեց, որ այս բուհի հետ համա
գործակցությունը պատահական չէ, քանի որ բժշկական
համալսարանը թե տեղացի, թե օտարերկրացի ուսա
նողների թվով առաջատար բուհերից է:
Առողջապահության ոլորտում արդեն 20 տարվա աշ
խատանքային փորձ ունեցող մասնագետը վստահ է,
որ դասընթացի շնորհիվ համատեղ ուժերով կհաջողվի
ստեղծել բուժհաստատությունների կառավարման նոր՝
հայկական մոդել:

Հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան Մարինե
Հովհաննիսյանը մասնակիցներին ներկայացրեց ու
սում
ն ական գործընթացին վերաբերող մանրամասնե
րը, քննարկվեցին մի շարք կազմակերպական հարցեր:
Նշենք, որ ծրագիրը հնարավորություն կտա մասնա
կիցներին համատեղել MBA կրթությունը աշխատան
քի հետ: Դասերը շաբաթական 2 անգամ են` ուրբաթ և
շաբաթ: Մեր երկրում առաջին անգամ ներդրվող այս
կրթական ծրագրի դասախոսական կազմում ընդգրկ
ված են հայաստանյան և արտասահմանից հրավիրված
կառավարման ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող
դասախոսներ, որոնք ունեն նշանակալի փորձ կառա
վարման, դասավանդման և համապատասխան գիտե
լիքների գործնական կիրառման բնագավառում:

Կրթություն

Օրդինատորական կուրսեր արտերկրում
Տարոն Սարիբեկյանը ԵՊԲՀ-ի
արյունաբանության ամբիոնի 3-րդ
կուրսի օրդինատոր է։ Օրդինատու
րայի 2-րդ կուրսը նա անցկացրել է
Գերմանիայում՝ Ուլմ քաղաքի հա
մալսարանական կլինիկայում՝ DAAD
ծրագրի օժանդակությամբ։ Ուլմը
բժշկագիտության ոլորտում զար
գացվածությամբ և հնարավորութ
յուններով աչքի ընկնող քաղաք է։
«Տեխնիկապես հագեցած կլինիկա
յում կարելի է սովորել այն ամենը,
ինչն իսկապես պետք է բժշկին իր կա
յացման ճանապարհին։ Մասնակցում
էի նաև գիտահետազոտական ծրագ
րի: Երբ վերադարձա Հայաստան,
որոշեցի դիմել Erasmus+ Mobile +2
ծրագրին և օրդինատուրայի 3-րդ
կուրսի մի որոշ հատված անցկացնել
Պորտուգալիայի Պորտու քաղաքի
համալսարանական Սան Ժուան կոչ
վող հոսպիտալում»,- մանրամասնում
է Տարոն Սարիբեկյանը։
Ծրագիրը եզրափակվեց հաջողութ
յամբ, և ևս 6 ամիս օրդինատորն
անցկացրեց գերժամանակակից ու եվրոպական չափա
նիշներին համապատասխան, բարձր որակ ապահովող
կենտրոնում, ձեռք բերեց գիտելիքներ ոչ միայն արյու
նաբանության, այլ նաև փոխպատվաստման ոլորտում։
«Մեզ մոտ տրանսպլանտոլոգիան զարգացման փուլ
է մտնում, ու շատ կցանկանայի մի քանի տարի անց
Հայաստանում տեսնել արդեն կայացած ոլորտ ու մաս
նագետների ամուր թիմ, ովքեր բուժման մեջ կընդգր
կեն ոչ միայն հայ, այլև հարևան պետությունների պա
ցիենտների։ Դա կարևոր քայլ է տարածաշրջանում,
որի զարգացմանը պետք է խթանենք մենք՝ պետության
աջակցությամբ», - ընդգծում է բժիշկ-օրդինատորը, ով
պատրաստվում է ձեռք բերված գիտելիքները ներդնել
Հայաստանում։
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Իսրայելի Կնեսետի փոխխոսնակին
ԵՊԲՀ-ում դիմավորեցին իսրայելցի
ապագա բժիշկները
Իսրայելի Պետության Կնեսետի
փոխխոսնակ, Իսրայել-Հայաստան
պատգամավորական բարեկամա
կան խմբի ղեկավար Թալի Պլոսկո
վի գլխավորած պատվիրակությանը
ԵՊԲՀ-ում սպիտակ խալաթներով
առաջինը դիմավորեցին իսրայելցի
ապագա բժիշկները:
Մեր երկիր ժամանած պատվիրա
կության կազմում են պատգամա
վորներ, պետական պաշտոնյաներ,
բժիշկներ, լրագրողներ, ինչպես
նաև համատեղ նախագծերով հե
տաքրքրված գործարարներ:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը,
ողջունելով
պատվիրակության
անդամ
ն երին, ընդգծեց, որ նման
հանդիպում
ն երը նպաստում են
Հայաստանի և Իսրայելի միջև մի
շարք ոլորտներում, մասնավորա
պես՝ առողջապահության ու բժշկա
գիտության բնագավառներում բա
րեկամական հարաբերությունների
զարգացմանը:
Ներկայացնելով
առաջիկայում
100-ամյակը բոլորող բժշկական
կրթօջախի պատմությունը՝ նա նշեց,
որ այժմ բուհում բժշկական կրթութ
յուն է ստանում Իսրայելից ժամա
նած 8 քաղաքացի:

Հարյուրամյա ճանապարհ անցած
բուհի 8000 շրջանավարտ այսօր
մասնագիտական հաջողված գոր
ծունեություն է ծավալում աշխարհի
40 երկրում:
Ռեկտորը մեծապես կարևորեց հա
սարակական ֆորումի աշխատանքի
շնորհիվ ձևավորվող գործնական ու
մարդկային հարաբերությունները:
Նրա գնահատմամբ՝ համալսարա
նական կյանքը լավ հարթակ է երկ

կողմ գործակցությունն ընդլայնելու
համար:
Հանդիպման ընթացքում անդրա
դարձ կատարվեց նաև երկու երկր
ների միջև բժշկա
կան կրթութ
յան
զարգացմանը վերաբերող մի շարք
այլ հարցերի:
Իսրայելի Պետության Կնեսետի
փոխխոսնակ, Իսրայել-Հայաստան
պատգամավորական բարեկամա
կան խմբի ղեկավար Թալի Պլոս
կովը խոսեց նաև Հայաստանում
ստացած բժշկական կրթության
որակի վերաբերյալ մամուլում մի
քանի ամիս առաջ տարածված տե
ղեկատվության մասին: Նա նշեց,
որ, ըստ իր տեղեկության, այդ հայ
տարարությունը չի վերաբերում
ԵՊԲՀ-ին, այլ խոսքը մասնավոր
բուհերի մասին է: Հարցը իրավա
պահ մարմինների տիրույթում է:
Հետաքննության ավարտից հե
տո, փոխխոսնակի հավաստմամբ,
բոլոր խնդրահարույց հարցերը
կպարզաբանվեն:
Նա հավելեց նաև, որ ամիսներ
առաջ Հայաստան ժամանած իս
րայելցի լրագրողները իրենց գո
հունակությունն են հայտնել ԵՊԲՀ
կատարած այցից, տպավորութ
յուններ փոխանցել թե ուսում
ն ա
կան ծրագրերի, թե կլինիկական
գործունեության վերաբերյալ:
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Իրաքից ժամանած պատվիրակությունը
հյուրընկալվեց ԵՊԲՀ-ում
Իրաքի բարձրագույն կրթության
և գիտական հետազոտություննե
րի նախարար Աբդ ալ-Ռազակ Աբդ
ալ-Ջալիլ ալ-Իսայի գլխավորած
պատվիրակության հետ, որի կազ
մում էին բժշկագիտության և առող
ջապահության բնագավառի ներկա
յացուցիչներ, ԵՊԲՀ-ում քննարկել
են բժշկական կրթության ոլորտում
երկու երկրների համագործակցութ
յան ընդլայնման հնարավորություն
ները:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը
հանգամանալից ներկայացրեց բու
հում իրականացվող հիմ
ն ական աշ
խատանքներն՝ ըստ ոլորտների: Նա
ընդգծեց, որ ԵՊԲՀ-նայսօր հստակ
քայլեր է իրականացնում միջազ
գայնացման ուղղությամբ: Բուհի

շրջանավարտները մասնագի
տական գործունեություն են
ծավալում աշխարհի տարբեր
երկրներում, և այսօր համալ
սարանի հիմ
ն ական նպա
տակն է պատ
րաս
տել աշ
խարհի
ամենազարգացած
երկրների առողջապահական
համակարգերում իրենց տեղը
գտնող մրցունակ մասնագետ
ների: Հանդիպման ընթաց
քում կողմերը քննարկել են մեր
երկրում բժշկական կրթությա
նը վերաբերող բազմաթիվ այլ հար
ցեր:
Նշ
վել է, որ բժշկա
կան հա
մալ
սարանում այս պահի դրությամբ
կրթություն է ստանում Իրաքից ժա
մա
նած 8 սո
վո
րող, ո
րից 1-ը՝ կլի

նիկական օրդինատուրայում, 2-ը՝
նախապատրաստական բաժնում,
մյուսները՝ բակալավրիատում:
Պատվիրակության
անդամ
ն երը
Երևանում ծանոթացել են նաև հա
մալսարանական հիվանդանոցների
աշխատանքին:

Կարևորվեց հայ-իրանական
երկկողմ գործակցության խորացումը
բժշկագիտության ոլորտում

ԵՊԲՀ-ն հյուրընկալեց Իրանից ժամանած ներկա
յացուցչական պատվիրակությանը, որի կազմում էին
կրթության և առողջապահության ոլորտի առաջատար
մասնագետներ: Իրանցի հյուրերի այցի նպատակն էր
ծանոթանալ բժշկագիտության ոլորտում Հայաստանի
և Իրանի համագործակցության արդեն առկա, ինչպես
նաև առաջիկայում զարգացող ուղղություններին:
Մասնագետները ԵՊԲՀ ղեկավարության հետ քննար
կեցին կրթության և առողջապահության ոլորտում հա
մագործակցության խորացման հնարավորությունները:
Մասնավորապես՝ պայմանավորվածություն ձեռք բեր
վեց հետագայում Թավրիզի բժշկական համալսարանի
հետ կնքել համագործակցության հուշագիր:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը պատվիրակութ
յան անդամ
ն երին ներկայացրեց բուհում իրականաց

վող աշխատանքներն՝ ըստ ուղղությունների: Նա նշեց,
որ միջազգայնացման գործընթացում մեզ համար
առաջնային է, որպեսզի ԵՊԲՀ-ում ստացած բժշկական
կրթությունը աշխարհում լինի մրցունակ, և մեր բուհի
շրջանավարտներից յուրաքանչյուրն իր հայրենիքում
կարողանա մասնագիտական գործունեությունը շարու
նակելու հնարավորություն ունենալ:
Հյուրերին ներկայացվեցին ԵՊԲՀ-ի կողմից իրակա
նացվող կրթական, գիտական և կլինիկական աշխա
տանքները: Երկու երկրի ներկայացուցիչներն էլ կար
ևորեցին համագործակցության ընդլայնումը բժշկական
կրթության բոլոր ոլորտներում:
Պատվիրակությունը ծանոթացավ նաև սիմուլյացիոն
ուսում
ն ական կենտրոնի հնարավորություններին:

Բժշկի ուղին

ԴՐԱՍՏԱՄԱՏ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ
«Ֆիզիոլոգիան
բժշկության ոգին է»

Դ

ր ա ստ ամ ա տ
Խ ո ւդ ավ ե ր դյ ան ի ն
բժշկական համալսա
րա
նում բո
լորն են ճա
նաչում։ 1984 թվականից առ այսօր
նա ղեկավարում է ֆիզիոլոգիայի
ամբիոնը։ Նախքան այդ՝ պրոֆեսո
րը երկար մասնագիտական ճանա
պարհ է անցել հարազատ համալ
սարանում:
«Կյանքս կապված է բուհի հետ»,նշում է ՀՀ գիտությունների վաստա
կավոր գործիչը, ով Վ. Գրիգորյանի,
ինչպես նաև Ռուսաստանի հանրա
ճանաչ ախտաֆիզիոլոգների դպրո
ցի ներկայացուցիչներ` պրոֆեսոր Լ.
Գոլբերի և ակադեմիկոս Գ. Կրիժա
նովսկու սանն է:
ԵՊԲՀ-ում աշխատանքը նա չի
փոխարինել անգամ բարձր պաշ
տոններ զբաղեցնելու գրավիչ առա
ջարկներով, որոնք նա ստացել է
տարբեր տարիների ընթացքում:
Խիստ, պահանջկոտ, բայց արդա
րամիտ մասնագետն այսօր տոնում
է 75-ամյակը։ Կյանքի գերակշիռ մա
սը նվիրել է գիտական, կրթական ու
մանկավարժական աշխատանքին:

Պատմական ակնարկ

Դրաստամատ
Խուդավերդյանը
1966-ին գերազանցությամբ ավար
տել է Երևանի պետական բժշկական
ինստիտուտի բուժական ֆակուլտե
տը, այնուհետև անմիջապես դարձել
բժշկական ինտսիտուտի նորմալ ֆի
զիոլոգիայի ամբիոնի ասպիրանտ:
1969-1972թթ. նորմալ ֆիզիոլոգիա
յի ամբիոնի ավագ լաբորանտ էր,
այնուհետև՝ գիտաշխատող: Այդ
տարիներին նա համատեղությամբ
աշխատել է որպես ինստիտուտի
կոմերիտական կազմակերպության
առաջին քարտուղար: 1972-1984թթ.
ԵՊԲՀ կենտրոնական գիտահետա
զոտական լաբորատորիայի հիմ

նադիրն ու առաջին ղեկավարն էր,
1989-1991թթ.՝ միջազգային կապերի
գծով առաջին պրոռեկտորը, 20062008թթ. աշ
խա
տել է նաև որ
պես
գիտական գծով պրոռեկտոր: Պրո
ֆեսորը նյարդաէնդոկրինոլոգիա
յի ասպարեզում հեղինակություն
վայելող մասնագետ է: 1972 թվա
կանին Դ. Խուդավերդյանը, դեռևս
լինելով գիտությունների թեկնածու
և գլխավորելով ինստիտուտի նո
րաս
տեղծ ԿԳՀԼ-ն, ա
ռաջ քա
շեց և
հիմ
ն ավորեց տարբեր ֆիզիոլոգիա
կան համակարգերի գործունեութ
յան մեխանիզմ
ն երում կալցիումկարգավորիչ սպեցիֆիկ հորմոնալ
համակարգի դերի ուսում
ն ասիր
ման անհրաժեշտությունն ու ար
դիականությունը: Խուդավերդյանի
գիտական հետաքրքրությունների
շրջանակը լայն է: Նա հիմ
ն ադրել
և զարգացրել է «Բնականոն և ախ
տաբանական պայմաններում կալ

ցիում-ֆոսֆատային փոխանակութ
յան կարգավորիչ հորմոնալ համա
կարգի դերը տարբեր օրգանների
գործունեության մեխանիզմ
ն երում»,
գիտական ուղղությունը, որը եղել
է համալսարանի կենտրոնական
գիտահետազոտական լաբորատո
րիայի և ամբիոնի գիտական մշա
կում
ն երի առարկան: Վերջին տա
րիներին ամբիոնում մշակվել է նաև
«Պրենատալ սթրեսը՝ որպես օն
տոգենեզի հետծննդյան շրջանում
օրգանիզմի տարբեր համակարգե
րի գործունեության խանգարման
հիմք» թեման:
		

Ուսանողները՝ կոլեգաներ

Հմուտ մասնագետի բնորոշմամբ՝
ուսում
ն ական գործընթացը կոնսեր
վատիվ է, և թե ամբիոնների կազմի,
թե դասավանդման մեթոդների մեջ
փոփոխությունները չեն կարող կա
տարվել կայծակնային արագութ

Բժշկի ուղին
յամբ: Զարգացումն ապահովվում է
աստիճանաբար: Ի տարբերություն
ուսում
ն ական գործընթացի՝ գիտա
կան հետազոտությունների իրա
կանացման ընթացքը կարող է շատ
ավելի արագ փոխվել:
Անկախ ժամանակներից ու կրթա
կան նորարարություններից՝ տա
րիների փորձը վկայում է, որ կար
գապահությունը
առաջնահերթ
պահանջ է, որը Դրաստամատ
Խուդավերդյանի
վստահեցմամբ,
պետք է պահպանեն թե ուսանողնե
րը, թե դասախոսները:
Պրոֆեսորը դասախոսի ամենօր
յա աշխատանքում կարևորում է
յուրաքանչյուր մանրուք՝ սկսած դա
սախոսների արտաքին տեսքից,
ավարտված ուսանողների հանդեպ
նրանց վերաբերմունքից: Նրանք
պետք
է
համապատասխանեն
իրենց պաշտոնին ոչ միայն արտա
քին տեսքով, այլև քաղաքակիրթ վե
րաբերմունքով, ինտելեկտով, զար
գացվածությամբ:
Դաստիարակչական նշանակութ
յուն ունի ոչ միայն դասախոսի կեր
պա
րը, այլև տվյալ ամ
բիո
նի ին
տերիերն ու էքստերիերը, ինչն ան
միջականորեն ձևավորում է նաև
համալսարանի ընդհանուր իմիջը:
Ուսանող-դասախոս
փոխհա
րաբերություններում
դասախո
սը պետք է օրինակ ծառայի:
Համեմատականներ տանելով՝ նկա
տում է, որ ուսանողներն այսօր ավե
լի զարգացած են:
«Խալաթը կարևորագույն ատրի
բուտ է, ամբողջ կյանքը բժշկության
հետ կապելու դեպքում: Խալաթի
հանդեպ ձևավորված վերաբերմուն
քից էլ հետագայում ձևավորվում են
մոտեցում
ն եր
մասնագիտության
նկատմամբ։ Թափթփված մոտեցու
մը մերժելի է»,- ընդգ
ծում է եր
կա
րամյա դասախոսը:

Արյան շրջանառությունը
ֆիզիոլոգիայի
խորհրդանիշն է

Ապագա բժիշկներն ու տարբեր
սերունդների
շրջանավարտները
կփաստեն, որ ֆիզիոլոգիայի ամ
բիոնն առանձնանում է հենց մուտ
քից, որի աջ անկյունում փակցված
ստենդը հետաքրքիր պատմություն
ու խորհուրդ ունի:
«Մուտքի մոտ փակցված ստեն
դը ցուցադրում է արյան շրջանա

ռությունը, և այդ գեղեցիկ լուսավոր
ձևավորումը ցույց է տալիս արյան
շրջանառության դերը «Ֆիզիոլո
գիա» առարկայի ստեղծման պրո
ցեսում: Առաջին անգամ Վիլյամ
Հարվեյի (William Harvey) կողմից
1628 թվականին հայնտաբերվել է
արյան շրջանառությունը։ Այդպի
սով, դրվում է ֆիզիոլոգիայի՝ որպես
գիտություն հիմքը»,- պատմում է ամ
բիոնի վարիչը:
Արյան շրջանառությունը ֆիզիոլո
գիայի խորհրդանիշն է, հետևաբար,
մուտքի դիմաց փակցված և արդեն
30 տարվա պատմություն ունեցող
նկարը պատահական չի ընտրված,
այլ արտացոլում է հիմ
ն արար այս
գիտության և առարկայի կարևո
րությունը:
«Իհարկե, ուսանողները հարցնում
են, ինչու հենց արյան շրջանառութ
յունը: Շատ պարզ է. ֆիզիոլոգիան
բժշկության ոգին է»,- մեջբերելով
չեխ գիտնականներից մեկի միտքը՝
շեշտադրում է պրոֆեսորը:

Հ ամ ագ ո րծ ա կց ո ւ թյ ո ւն ը ՝
առաջընթացի կարևոր
նախապայման

Բժշկական ինստիտուտի միջազ
գային կապերի գծով պրոռեկտոր
լիելու տարիներին Դրաստամատ
Խուդավերդյանը հսկայական աշ
խատանք է կատարել արտասահ
մանյան երկրների համար բժշկա
կան կադրերի պատրաստման ուղ
ղությամբ:
Առաջին անգամ այն ժամանակ
բժշկական ինստիտուտի ռեկտոր

Վիլեն Հակոբյանի հանձնարա
րությամբ նա մեկնեց Հնդկաստան,
այնտեղից ուսանողներ հրավիրե
լու նպատակով, առաջին անգամ
կքնվեց նաև համագործակցության
պայմանագիր:
Այսպիսով, բժշկականում տեղի
ուսանողներից բացի, նաև արտա
սահմանցիներ են կրթություն ստա
նում: Ավանդույթն այսօր հաջողութ
յամբ շարունակվում է, տարիների
ընթացքում աստիճանաբար ընդ
լայնվում է և օտարերկրացի ուսա
նողների թիվը, և երկրների աշխար
հագրությունը:
«Այդ պրոցեսը շարունակվում է,
և այն հնարավորություն կտա ամ
րապնդել մեր դիրքերը միջազգային
ասպարեզում:
Օտարերկրացինե
րի ներգրավումը մեր ուսում
ն ական
գործընթացում նաև քաղաքական
նշանակություն ունի, որովհետև
ընդլայնվում են շփում
ն երը, ինչպես
նաև մեր երկ
րի բժշկա
կան հա
մա
կարգը ճանաչում է ստանում ար
տերկրում»,- համոզված է հոբելյա
րը:
Նա մեծ աշխատանք է իրականաց
նում գիտամանկավարժական կադ
րերի պատրաստման գործում: Պրո
ֆեսորի անմիջական ղեկավարութ
յամբ կատարված ու պաշտպանված
է 3 դոկտորական և 15 թեկնածուա
կան ատենախոսություն, իսկ որպես
ամբիոնի վարիչ կատարում է նաև
ուսում
ն ամեթոդական աշխատանք:
Նա ֆիզիոլոգիայի 5 դասագրքի
հեղինակ է: Սիրված դասախոսի
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խմբագրմամբ գրվել է նաև նորմալ
ֆիզիոլոգիայի դասընթացի գործ
նական պարապմունքների 2 ուսում
նամեթոդական ձեռնարկ ՝ հայերե
նով ու ռուսերենով:
Գիտական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի պաշտոնը զբաղեց
նելու տարիներին Դրաստամատ
Խուդավերդյանն աշխատանք է
կատարել համալսարանի գիտա
կան ուղղությունների մշակման և
ներդրման գործում:
յսօր նա ՀՀ ԲՈՀ-ի երկու
մասնագիտացված խոր
հուրդների, ԱՊՀ երկր
ների
ֆիզիոլոգիական
ընկերության
նախագահության,
պաթոֆիզիոլոգիական միջազգա

Ա

յին ընկերության, հայկական ֆի
զիոլոգիական ընկերության նախա
գահության անդամ է, ինչպես նաև
բնական գիտությունների ռուսական
ակադեմիայի
ակադեմիկոս:
Բեղմ
ն ավոր և երկարամյա գիտա
մանկավարժական գործունեության
համար Խուդավերդյանը պարգ
ևատրվել է «Մխիթար Հերացի» և
ԼՂՀ-ի «Երախտագիտության» մե
դալներով:
Ապագա բժիշկներին, երիտասար
դությանն ուղղելով իր խոսքը՝ նշում
է, որ բժշկությունը այն ոլորտն է, որը
ամենօրյա աշխատանք է պահան
ջում, և այդ աշխատանքը գիտելիք
ների շարունակական ձեռքբերումն
է: Ծնողներն այսօր մեծ ներդրում

ներ են անում՝ երեխաների բժշկա
կան կրթություն ստանալու ուղղութ
յամբ, հետևաբար այդ ներդրում
ն ե
րը պետք է արդարացվեն:
«Այդ հարցին պետք է շատ լուրջ մո
տենան, որովհետև մարդու կյանքի
հետ գործ ունեն, չափազանց կար
ևորում եմ, որպեսզի երիտասար
դությունը թե մարդկային հարաբե
րություններում, և թե աշխատան
քում լինի ազնիվ և անդավաճան
սկզբունքների նկատմամբ։
ԵՊԲՀ-ի առաջընթացն անխու
սափելի կլինի, եթե յուրաքանչյուր
ուսանող և աշխատակից իր ներդ
րումն ու աջակցությունը ցուցաբերի:
Կյանքն առաջ է գնում, ևինչպես մեր
ընտանիքներին ենք ծառայում, այն
պես էլ պետք է ծառայենք բժշկական
մեր մեծ ընտանիքին»,-եզրափակեց
բժիշկ-գիտնականը:
Նրա մասնագիտական ընտրութ
յունը պատահական չէ: Հայրը
բժիշկ էր, մայրը՝ բուժքույր: ԵՊԲՀն ավարտելուց հետո Նահապետ
Խուդավերդյանը վերադարձել է
ծննդավայր՝ Գետաշեն, որտեղ եր
կու տասնամյակ աշխատելուց հե
տո, որպես թերապևտիկ բաժան
մունքի վարիչ աշխատանքի է անցել
Երևանի 8-րդ հիվանդանոցում:
Բժշկի ուղին են ընտրել նաև Դրաս
տամատ Խուդավերդյանի երկու
դուստրերը: Աննան՝ ԵՊԲՀ մանկա
բարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2
ամբիոնի դոցենտ է, Մարգարիտան՝
թերապևտիկ և ընտանեկան ստո
մատոլոգիայի ամբիոնի դասախոս,
բժշկական գիտությունների թեկնա
ծու:
Այսօր ծննդավայր Գետաշենի մա
սին պատմող գիրքը երկարամյա
դասախոսը խնամքով պահում է
աշխատասենյակի գրադարանում,
որտեղ մասնագիտական գրակա
նութ
յու
նից բա
ցի, կան նաև հայ և
արտասահմանցի
հեղինակների
ստեղծագործություններ,
ինչպես
նաև մեծ տեղ է հատկացրել փիլի
սոփայությանը վերաբերող աշխա
տություններին: Կար ժամանակ,
երբ գիտնականը ցանկանում էր փի
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լիսոփայությամբ զբաղվել: Առանձ
նահատուկ սեր ունի նաև պոեզիա
յի նկատմամբ, որից մեջբերում
ն եր
անելու առիթներ լինում են նաև դա
սապրոցեսի ընթացքում:
Նախընտրում է հոբելյանը համեստ
նշել՝ առանց հանդիսավորության։
Ծննդյան օրը համալսարանական
գործընկերների, ընկերների, ընտա
նիքի անդամ
ն երի, թոռնիկների հետ
անցկացրեց: Դա, իր խոստովանութ
յամբ, իր համար ամենից ընդունելի
ձևնէ, քանի որ նրա վստահեցմամբ՝
լավ ընկերություն անելը վեհ զգաց
մունք է, և չպետք է փնտրել ընկեր
ներ առանց թերությունների, քանի
որ այդ դեպքում դատապարտված
ես միայնության:
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
 ուսանկարները՝ ԴՐԱՍՏԱՄԱՏ
Լ
ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆԻ անձնական
արխիվից
ևԿ
 ԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ
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Ուսուցչի տոնին առաջին շնոր
հավորական բացիկը տիկին
Անահիտը միշտ ստանում էր թոռնի
կից՝ Ռոբերտից: Ռոբերտիկը, այդպես տա
տիկն էր անվանում թոռնիկին, իր ձեռքով պատ
րաստում, նկարազարդում էր տոնական բացիկն ու
գրում, որ շատ է ուզում՝ տատիկը միշտ դպրոցում լինի,
միշտ իր ուսուցչուհին լինի, միշտ իր դասղեկն ու տա
տիկը լինի: Անահիտ Գևորգյանը Ապրիլյան պատե
րազմում զոհված, Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի
տատիկն է: Թոռնիկը կրում էր տատիկի հոր անու
նը։ Դպրոցում Ռոբերտի համար տատիկը Անահիտ
Ռոբերտով
ն ան էր։ Մանկավարժական գործունեութ

յունը սկսել է բուհն անմիջապես ավարտելուց
հետո՝ 1973-ին: Նախ դասավանդել է Աբովյանի
դպրոցում, ապա տեղափոխվել Երևան, երկու
տասնամյակից ավելի աշխատել մայրաքա
ղաքի 147-րդ դպրոցում: Կրթօջախն այս տար
վա ապրիլից կրում է Արցախի հերոս Ռոբերտ
Աբաջյանի անունը: 2013 թվականից Անահիտ
Գևորգյանը ռուսերեն է դասավանդում ԵՊԲՀ
«Հերացի» ավագ դպրոցում: «Սիրում եմ ուսուց
չի աշխատանքը: Այդ աշխատանքը նվիրում է:
Պետք է սիրես, սիրես երեխաներին, հաճույք
ստանաս գիտելիք տալուց, պիտի ուրախա
նաս, երբ այդ գիտելիքը քեզ վերադարձնում
են: 
Մեկ-մեկ գի
շերն արթ
նա
նում եմ, դաս եմ
բացատրում...չգիտեմ՝ ինչ հիվանդություն է/
ժպտում է/»: «Հերացի» ավագ դպրոցի ուսուց
չուհին ուրախ է, որ դպրոց են մտնում պատ
րաստված, գիտելիքների հարուստ պաշարով և
ուսման ձգտումով երեխաներ: «Մանկավարժի
նկատմամբ բացառիկ հարգանք ունեն այսօր
մեր աշակերտները: Մեկն ուժեղ է, մյուսը մի
փոքր թույլ, բայց բոլորի մոտ կրթության հան
դեպ ձգտումը չափազանց մեծ է, և դա ինձ ու
րախացնում է: Երեխաները հասկացել են, որ
չեն սովորում գնահատականի համար,
որ առավել կարևոր է գիտելիքը:
Հաճույք է, երբ խոսում ես
ու տեսնում՝ ինչպես
են քեզ լսում, ինչ
–որ
բան ու
զում են վերց
նել: Տարեցտարի երե
խաները փոխվում են:
Սկզբում փոքր-ինչ թերա
հավատ էի ավագ դպրոցի
հար
ցում, բայց մեր դպրո
ցի տնօրենի շնորհիվ ավագ
դպրոցը կայացավ, ու հիմա
երեխաները գալիս են՝ գիտե
լիք ստանալու»:
Տ իկ ի ն
Գևորգյանի խոսքով՝ մանկա
վարժը
միշտ
պետք է ձգտի մատ
չե
լի ձևով
փոխանցել գիտելիքը: Նաև ուսուցչից է կախված, թե
ինչպես կսովորի աշակերտը: Իր բոլոր թոռնիկնե
րին ու նաև Ռոբերտին տիկին Անահիտն է ռուսերեն
դասավանդել, եղել Ռոբերտ Աբաջյանի դասղեկը:
«Ռոբերտը բոլոր առարկաները սիրում էր: Երեխա

Հասարակություն
ներս չեն ձգտել գերազանցիկ լինել, այլ
ցանկացել են, որ գիտելիք ձեռք բերեն:
Գործընկերներիս ես միշտ խնդրում էի,
որ իրենց ուշադրության կենտրոնում
պահեն, շատ հարցեր տան, որ երեխա
ներս, թոռնիկներս որքան հնարավոր
է՝ շատ գիտելիք ստանան: Օրինակ,
Ռոբերտս գիտեր, որ պետք է լավ սո
վորի, եթե մեկ ուրիշին դիտողություն
եմ անում, դասին ուշադիր չլինելու
համար, ուրեմն՝ ինքն էլ միշտ պետք է
պատրաստ լիներ»: Անահիտ Գևորգ
յանը Հերոս թոռնիկին դասավանդել է
5-9-րդ դասարաններում: Ասում է՝ շատ
չարաճճի էր, բայց լավ էր սովորում: Չի
մոռանում դեպքը, երբ Ռոբերտը 5-րդ
դասարանում ռուսերենի անգիրը պա
տասխանելիս դասընկերներից մեկն
ասում է, թե Ռոբերտն արտագրում է:
«Կանգնեցրի, ասացի՝ Ռոբերտ, ար
տասանիր, արտասանեց, ապա գնաց
գրատախտակի մոտ գրեց բանաս
տեղծությունը: Հետո խնդրեցի, որ երեխաները ստու
գեն և իրենք ասեն Ռոբերտի գնահատականը: Հետո
ես Ռոբերտիս դասընկերոջը ասացի, որ ճիշտ չէր նրա
պահվածքը: Ասացի՝ եթե անգամ նկատում ես նման
բան, աշխատիր շեղել ուսուցչի ուշադրությունը, որ
չտեսնի: Ընկերությունը պետք է թանկ լինի բոլորի հա
մար։ Բացատրեցի, որ որևէ դեպքում չպետք է դավա
ճանել ընկերոջը»:

Ռոբերտը չդավաճանեց ընկերոջը: Ծանր վիրա
վոր Անդրանիկ Զոհրաբյանին գրկած հասցրեց խրա
մաբջիջ, ապա ընկավ Հերոսը: Գլխավոր դասն էր, որ
Ռոբերտը գրատախտակի առաջ չպատասխանեց, այլ
դիրքում՝ պաշտապանելով հայրենիքի սահմանը:
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԿՅ ԱՆՔ ԻՑ ՀԵՌ ԱՑ ԵԼ Է ՀԱՅԿ ԱԿ ԱՆ
ԲԺՇԿՈՒԹՅ ԱՆ ԼԵԳ ԵՆԴ Ը
97 տարեկանում կյանքից հեռացել է Հայաստանում
նյարդավիրաբուժության հիմ
ն ադիր Սուրեն Գեղամի
Զոհրաբյանը: Նա նյարդավիրաբուժական ծառայության
հիմքերը դրել է ոչ միայն Հայաստանում: Զոհրաբյանի
ջանքերի շնորհիվ նյարդավիրաբուժության կլինիկա
ներ են բացվել Իրաքում (1960 թվական), ինչպես նաև
Լուսակայի (Զամբիա, 1971 թվական) բժշկական համալ
սարանում:
75 տարվա բժշկական գործունեության ընթացքում
Զոհրաբյանը շուրջ 300 գիտական աշխատություն և
մենագրություն է գրել: Հայտնի բժիշկն ասում էր ՝ կյան
քում ամենից շատ պետք է սիրել աշխատանքը:
«Երբեք չի կարելի թևաթափ լինել, տարիքին նայե
լիս չի կարելի ասել՝ «ես մեծ եմ» և դադարել աշխատել:
Քանի դեռ մտածելու, տրամաբանելու և քննարկելու կա
րողություն ունես, արա դա: Օրինակ՝ իմ աշխատանքն
ինձնից ֆիզիկական ջանքեր չի պահանջում, ստիպված
չեմ վազել: Ես մտավոր աշխատանք եմ կատարում:
Հոգևոր աշխատանքն ավելի օգտակար է»,- ասում էր
բժիշկը: Նա վստահեցնում էր՝ որքան ավելի շատ ես ու
ղեղդ օգտագործում, այդքան ավելի երկար է այն աշխա
տում:
«Ինչու է մարդկանց մոտ ծեր հասակում առաջանում
Ալցհեյմեր հիվանդությունը: Ստիպեք ձեր ուղեղին աշ
խատել, որքան ավելի շատ խնդիրներ եք դուք լուծում
և գլուխ ջարդում դժվար հարցերի լուծումը գտնելու

Այս օրերին աշխարհի տարբեր անկյուննե
րից բազմաթիվ ցավակցական նամակներ
ենք ստանում բժիշկ-գիտնական Սուրեն
Զոհրաբյանի մահվան առիթով: Հերթական
նամակը ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի նյար
դավիրաբուժության ինստիտուտից էր:
«Մեծ վշտով տեղեկացանք պրոֆեսոր
Սուրեն Զոհրաբյանի մահվան մասին: Եր
կար տարիներ է, ինչ ճանաչում ենք նրան՝
այն ժամանակից, երբ նա մեր հյուրն էր ԱՄՆ
Ջորջիա նահանգի նյարդավիրաբուժության
ինստիտուտում, ապա մեր կլինիկական և
գիտական բազմամյա համագործակցութ
յան ընթացքում: Պրոֆեսոր Զոհրաբյանը
միշտ կանգնած է եղել հայկական նյարդավիրաբուժութ
յան առաջին շարքերում և կմ
ն ա մեր սրտերում որպես
իր գործի հմուտ գիտակ, հիանալի անձնավորություն:
Նրա մահվամբ մենք, ցավոք, կորցնում ենք նյարդավի
րաբուժության հիմ
ն ական շարժիչ ուժը Հայաստանում.
նրա կյանքը պետք է օրինակ լինի նյարդավիրաբույժնե

համար, այդքան այն ավելի հարուստ է»,- նշում էր նա:
Նա համաձայն չէր ժողովրդի այն տեսակետի հետ, թե
մարդն իբր շատ է աշխատել, այդ պատճառով էլ շուտ
ծերացել է: «Ոչ, դա այդպես չէ: Աշխատանքը կարևոր
է զուտ աշխատանքի տեսանկյունից, իսկ մտավոր աշ
խատանքը հոգևոր հարստությունն է: Չէ՞ որ մարդկային
հոգին շատ բարդ բան է»:

րի գալիք սերունդների համար»,- գրված է ինստիտուտի
առաջատար նյարդավիրաբույժ, մեր հայրենակից Ար
թուր Գրիգորյանի՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանին
ուղղված ցավակցական նամակում:

Ճանաչենք մեր հանճարներին

Հ ՈՎՀ ԱՆՆ ԵՍ ԱՅՎ ԱԶ ՈՎՍԿ Ի-200
Համաշխարհային ճանաչման ար
ժանացած մեծագույն ծովանկարիչ
Հովհաննես Այվազովսկու առնչությամբ
սովետական
հանրագիտարանները
լռության էին մատնում նրա ազգային
պատկանելությունը՝ նրան անվանելով
ռուս նկարիչ: Մինչդեռ հասարակա
կան գործունեության ընթացքում նրան
մշտապես առաջնորդել է սերը իր ժո
ղովրդի հանդեպ:
1883-ին՝
Ղրիմը
Ռուսաստանին
միացնելուց հետո, հայ ազգային
բնակչությանը սկսեց ձգել լեռնային
բնությամբ Հայաստանին շատ նման
տարածքը, որտեղ հայկական գաղթօ
ջախում ապրում ու ստեղծագործում
էր Պետերբուրգը մերժած Հովհաննես
Այվազովսկին: Թեոդոսիայում հիմ
ն ե
լով հայկական դպրոց, տպարան, կա
ռուցելով և վերանորոգելով հայկական
եկեղեցիներ, հիմ
ն ելով գեղարվեստի
ուսում
ն արան, պատմահնագիտական
թանգարան, խմելու ջուր հասցնելով
քաղաքի հայաբնակ թաղամաս, օգնե
լով քաղաքի երկաթգծի կառուցմանը՝
նա ժամանակ և հնարավորություններ է
գտել օգնել հայ ուսանողներին, նպաս
տել պատմական արժեքավոր գրքերի
հրատարակմանը, հատուկ ուշադրութ
յան է արժանացրել Թուրքիայի հայութ
յանը...
Այվազովսկու տունը Թեոդոսիայում
եղել է յուրօրինակ ուխտատեղի: Այստեղ
հյուընկալվել են հայ գրողներ, մեծ ցու
ցասրահի բեմում հանդես են եկել հայ
դերասանական ու երաժշտական ար
վեստի գործիչներ, մկրտություն ստա
ցել 19-րդ դարի երկրորդ կեսի բոլոր
հայ նկարիչները: Ժամանակակիցների
վկայությամբ Այվազովսկին երազել է
ստեղծել մի միություն՝ նրա շուրջը հա
մախմբելով աշխարհասփյուռ հայ ար
վեստագետներին:
Աշխարհը ճանաչում է նրան որ
պես ռուս մեծ ծո
վան
կա
րիչ, ճա
նա
չենք նրան՝ որ
պես հայ նկա
րիչ:
Հայաստանում ճամփորդելուց հետո
մեծ նկարչի վրձնին են արժանանում

Ցավի ու ցասման հույզերի կիզակետը դառնում է կյան
քի վերջին օրը՝ 1900 թվականի մայիսի 2-ին նկարած
«Թուրքական նավի պայթյունը» անավարտ գործը:
Սևանա լիճը, Արարատը, Արարատյան
դաշտը:
Բնանկարների այս շարքում առանձ
նապես ուշագրավ է «Նոյն իջնում է
Արարատից» կտավը, որը շնչում է բիբ
լիական վեհությամբ:
Դավանելով հայ առաքելական եկեղե
ցուն՝ նա մի ամբողջ շարք պատկերներ
է ստեղծել աստվածաշնչյան, ինչպես
նաև պատմական թեմաներով՝ «Հայ
ժողովրդի մկրտությունը», «Երդում
Վարդան զորավարի»...
Այվազովսկու կյանքը հատկանշվում
է նրա ձգտումն երը բացահայտող ար
դեն շատերին հայտնի ուշագրավ մի
փաստով:
Իր նկարներից մեկը առիթի բեր
մամբ թուրքական պալատական կա
ռույցների գլխավոր ճարտարապետ
Սարգիս Պալյանին է նվիրում նկարիչը:
Վերջինս իր հերթին այդ նկարը նվի
րում է սուլթան Աբդուլ Ազիզին: Արվես
տասեր սուլթանը նոր նկարների պատ
վերներ է հղում Թեոդոսիա՝ 1874-ին
Այվազովսկուն պարգևատրելով բարձ
րագույն՝ «Օսմանիե» շքանշանով և այլ
բարձր պարգևներով:
1895-ին սուլթան Աբդուլ Համիդը «հայ
կական հարցը» վերջացնելու նպա

«Նոյն իջնում է Արարատից» (1889)

տակով կազմակերպում է ցեղասպա
նություն: Այս սոսկալի իրողությունը
ցնցում է նկարչին: Որպես արձագանք՝
նա ստեղծում է հայկական թեմաներով
կտավ
ն երը՝ «Հայերի կոտորածը Տրա
պիզոնում», «Հայերին լցնում են նավե
րը», «Հայերին կենդանի նետում են ծո
վը»..., որոնք ցուցադրում է Մոսկվայում,
Օդեսայում: Նրա ամենօրյա հոգսն
է դառնում կոտորածից փրկված ու
Թեոդոսիա գաղթած հարյուրավոր հայ
գաղթականներին ապաստանելը: Այդ
օրերին է տեղի ունենում նշանավոր մի
ջադեպը՝ օսմանյան շքանշանները իր
շան վզից կախելը, այնուհետև դրանք
ծովը նետելը:
Այդ տարիներին նկարների մեծամաս
նության տակ մեծ նկարիչը Այվազովս
կու փոխարեն ստորագրում է Հ. Այվազ
յան:
Այվազովսկու անձի հետ կապված
խորհրդանիշերից մեկը նրա շիրիմի՝
հայերեն արձանագրություն կրող գե
րեզմանաքարն է, որի դամբարանագի
րը՝ քաղված Խորենացու «Հայոց պատ
մությունից», փաստում է՝ «Մահկանացու
ծնեալ, անմահ զյիւր յիշատակ եթող...»:
Հ.Գ. Հայ մեծ ծովանկարչի արձանը
Երևանում տեղակայված է Օղակաձև
զբոսայգու Կամերային երաժշտության
տանը հարող հատվածում:
Կոտորածների առիթով նրա ընդվ
զումը արտահայտվում է նկարնե
րի տակ հայերեն ստորագրությամբ՝
Հովհ. Այվազեան՝ սովորական դարձած
Հովհաննես Այվազովսկու փոխարեն:
Հ. Այվազովսկու ծննդյան 200-ամ
յակի առիթով Հայաստանի պե
տա-կան պատկերասրահում բաց
վել է մեծ նկարչի աշխատանքների
ցուցադրությունը, որտեղ տեղ են
գտել ոչ միայն պատկերասրահի
կտավները, այլև բազմաթիվ այլ
գործեր՝ ձեռք բերված տարբեր ան
հատ-ներից և այլ պատկերասրահ
ների հավաքածուներից։
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

WELCOME
Dear schoolchildren, students, educators and parents, I
congratulate you on Knowledge Day.
It's the start of a well-expected academic year, an important step in gaining knowledge and recognizing new
values.
I would like to once again state that the aspiration for
knowledge and education is a component of the Armenian
national character, the most important guarantee of the
country’s development and empowerment. A knowledgeable and conscientious specialist is the wealth of every
state, and in general the state of tomorrow is guaranteed
if the society is educated. I especially warmly congratulate the students who put their first step on the school’s
threshold, wishing them good luck, and teachers who are
entrusted with the hard work of educating and upbringing
of generations, I wish success in their gratitude. It is not
only pleasant for me, but also obliging to be present at
“Heratsi” high school of Yerevan State Medical University. Pupils and alumni who are studying here are truly brilliant. It’s not a coincidence that 152
out of 152 school graduates have been admitted to state higher educational institutions. They
have received very high scores on unified exams. It should be noted that 45 out of 152 graduates
applied to Yerevan State Medical University, 5 of them at the Military Medical Faculty, despite
a wide choice.
The students of the school who had demonstrated outstanding performance in previous academic year were also hosted at the presidential residence of the Republic of Armenia and the
President granted the awards. All these achievements should serve as an example and inspiration for future generations of Heratsi students.
Once again congratulating you on the occasion, I wish you endless effort, diligence, initiative
and high sense of responsibility on the way to accomplishing all the goals that you and your
parents have outlined for you. I wish all the pupils, teachers, parents peace and the joy of new
achievements and victories.
Armen Muradyan
YSMU rector

EVENTS

YSMU GRADUATES TOOK THE OATH AND
RECEIVED DIPLOMAS IN A SOLEMN EVENT
Recently RA President Serzh Sargsyan was present at the solemn meeting of YSMU Scientific Council meeting, dedicated to
the inauguration ceremony of 2017 graduates.
After the introductory speech of YSMU Rector Armen
Muradyan and the representation of a feature film about the
University , the graduates read Hypocrite’s Oath and received
diplomas .
YSMU Rector urged the graduates to be more initiative, responsible in this new life stage , to be brave in their approaches,
as well as all-rounded people
“There are two principles which they would need throughout
medical activities : the desire to perfect the work and limitless
love,” he said.
Renowned professor and surgeoan Hovhannes Sarukhanyan
who has his huge contribution in surgery development , training
of the specialists and in implementation of new treatment methods ,also expressed his congratulations to the graduates.
RA Parliament President Ara Babloyan who is a University
graduate of 1971, gave the diplomas to the graduates who received
nominal scholarships.
RA Minister of Defense Vigen Sargsyan handed diplomas to the
graduates of the Military Faculty. The Minister congratulated all the
graduates and whished them success in their personal life and career . In his speech he also added that the April 4-day war And
Artsakh war proved that we have military and other doctors
only in peaceful state but when we are in need everybody gets
together and Hypocrite’s Oath becomes the oath of the Armenian Army officer’s oath.
This year, YSMU has 968 graduates, from 10 countries
of the world.16 out of them are graduates of Military
Medical Faculty. 52 students received Diplomas of
Honor.
From different countries of the world the
graduates received warm congratulations and
greetings and wishes. The World Pediatrician , YSMU honorary doctor Leonid Roshal also congratulated the graduates
by a video call .

EVENTS

THE FIRST LESSON OF CHEMISTRY OF
“HERATSI” HIGH SCHOOL WAS LEAD BY
PROFESSOR ARMEN MURADIAN
Yerevan State Medical University “Heratsi” high school students were congratulated by YSMU Rector Armen Muradian
and Anahit Grigorian – grandmother of the hero Robert Abajian, a person who has been setting students on the path of
life for years. For the first time they wished the students high
achievements ; and the teachers– good luck in their hard yet
noble task of educating. On September 1st all the departments of the university were also full of people. The students
of Faculties of General Medicine, Stomatology and Pharmacy according to the tradition were greeted by the academic
staff of the university and Rector Armen Muradyan. The
deans of faculties firstly presented the details of the academic process to new students. YSMU Rector, witnessing the
new generation of future doctors and physicians, pointed
out that from this day forward the students were not only
going to be responsible for their perspectives, but also for
the health of others. Yerevan State Medical University is
an educational institution with history of 100 years, which
has been providing our nation with healthcare for almost
one century. “Of course, a physician is remembered, when
there’s a problem, but guarding the health of the population falls in the basis of healthcare”, - says the Rector, also
adding that graduates who successfully realize their duty
and recognize their professional responsibility in Armenia
and abroad, are the pride of the university. He encourages future physicians to become active participants of the
process of creating history and strive to keep the honor
of being an YSMU student and physician in the future.
Armen Muradian also indicated that the white coat must
always be the most desired clothing for every physician.
He wished all the students, teachers and parents luck,
peace and prosperity.
Freshman students were given specially designed guide, a feature-film about YSMU was
demonstrated.

SCIENCE

OUR SCIENTISTS AMONG
THE LEADING HIGH-TECH
RESEARCHERS
WE CONGRATULATE
PROFESSOR YENKOYAN AND
WISH NEW ACHIEVEMENTS.
It has been two years since the competition
for granting additional scholarships to young
researchers(up to 35 years old) working in the
country, has been functioning which summarizes
the list of young scholars engaged in science and
science development in Armenia.
By the Order of the Minister of Education and
Science of the Republic of Armenia dated July
25, 2017, the winners of the competition will
be provided with a grant to the young researchers
who work on the high-performance scientific and
scientific-technical activities of the state budget of the
Republic of Armenia.

It should be noted that Konstantin Yenkoyan, a
professor of the Department of Biochemistry, Yerevan
State Medical University, has been included in the list
of 30 highly qualified scientists for the second year
in a row.

NEW ACHIEVEMENTS OF
PHARMACEUTICAL FACULTY
YSMU Delegation of Pharmaceutical Faculty attended Pan Russian International GxP summit from July
5th to 7th in Tula.
The event was competitive. In the first phase students Arusyak Sahakyan and Lilit Tadevosyan (who,
by the way, are among the the best students finishing their Masters degree with the diplomas of honor )
represented scientific research works of different chairs
and departments of YSMU.
The presented works received high ratings and
Arusyak Sahakyan got utmost 85 points out of 100
and Lilit Tadevosyan got 100 points out of 100. It’s notable that out of 63 participants of 25 Universities of
Russia and country members of EAEU which have top

Out of 63 participants of 25 Universities
of Russia and country members of EAEU
which have top high-rank Universities,
only 3 students got 100 points including
Lilit Tadevosyan..
high-rank Universities , only 3 students got 100 points
including Lilit Tadevosyan.
The other 2 stages of the competition took place
in Tula. The Results were more than impressive. Our
party, Lilit Tadevosyan received a special prize for her
work.

SCIENCE

THE FIVE-DAY SCIENCE SCHOOL
SUMMED UP THE ACTIVITIES
REALIZED

11 lectures, 7 methods’ study in different laboratories of the city, special
entertainment programs for foreigners
The second science school «The first steps on the way
to scientific research work from the theory to practical
neurology» ended on July 5.
This five-day international event was organized in
February by the joint efforts of the Student Parliament, the Student Scientific Society and YSMU Scientific Section.
It was sponsored by the International Brain Research
Organization (IBRO), the State Committee of Science
and the Young Scientists Support Program. The Candle Research Center, the Orbeli Physiology Institute
and the Armenian National Engineering Laboratories
(ANEL) Center were also actively involved in the science school.
Foreign guests, Rafal Tchaikovsky (Poland) and Albrecht Zigler (Germany),presented the students with
methods not yet used in Armenian medicine. Among
these were microscopic images of two-photon and
speckle microscopy (CANDLE Research Center).

Specialists also gave a lot of advice on the registration
of cerebral activity of rats (Armenian National Engineering Laboratories Center).
Two workshops took place at Alma Mater (YSMU
Biochemistry Department) and two other at L. Orbeli
Institute of Physiology (working with confocal microscope, animal cerebral registration).
Overall, 70 students and post-graduate students were
selected from YSMU as well as Yerevan State University,American University in Armenia,Tbilisi State University, H. Buniatyan Biochemistry Institute, Orbeli
Institute of Physiology and CANDLE Research Institute.
11 lectures, 7 methods’ study in different laboratories
of the city, special entertainment programs for foreigners. All these made the summer warm days unforgettable for the participants.

SCIENCE

THE TWO-DAY LONG CONFERENCE
“THE DEPRESSED HUMAN” HAS
LAUNCHED
The conference united psychiatrists, psychologists, neurologists theorists and even writers.
The two-day long conference
“The Depressed Human” has
launched at YSMU on July 7 which
was devoted to a prominent psychiatrist, professor Adel Tadevosyan’s 80th anniversary.
The conference united psychiatrists, psychologists, neurologists,
theorists and even writers. In the
scopes of the conference the specialists reviewed not only the present problems of Psychiatry but also
a number of other cohesive fields.
The President of Georgia Neurosurgical Institute Joe Sam Robinson was also present, whose visit

was certainly not the first one. His
cooperation with YSMU has got
years of history.
Adel Tadevosyan’s son, Arthur
Tadevosyan, a leading specialist
in Georgia Neurosurgical Institute,
represented Adel Tadevosyan’s professional activities.
The skilled professional was congratulated by her colleagues, friends
and students.
Today Adel Tadevosyan still continues to help people who have been
stressed in different phases of their
lives. She has devoted 55 years of
her professional career to the study
of different basic issues of person’s
psychiatric health.
For founding and developing the
study of stress in our country, for
long-term scientific and pedagogical activities, professor Adel Tadevosyan received YSMU gold medal
on June 29.

In the framework of the conference,
on July 8, the presentation of the book
«Мужское здоровье в объективестрессологии- за пределами привычного»
co-written by Adel Tadevosyan and YSMU
Rector Armen Muradyan, took place. The
authors gave all the income to RA MD
“Military Insurance Foundation.”

SCIENCE

THE SCIENTIFIC WORK OF THE
ASSOCIATE PROFESSOR FROM YSMU
WAS PRESENTED IN ITALY
The innovative technologies were
giving an opportunity to do
modern researches.
In 2016, the associate professor from Medical Microbiology Chair Diana Muradyan won a scholarship in
the frames of Erasmus Mundus MEDEA program to implement scientific research under control of the manager of group professor Donatella Piertella in the medial
microbiology and immunology laboratory of the University in Perugia, Italy. The preoperational part of the
program started on September 1st with 3-week course
of in depth Italian. Then it was followed by main scientific researches in the laboratory, where all the facilities for successful work were provided. The head
of the chair was Violetta Cheketti. As mentions Diana
the innovative technologies were giving an opportunity to do modern researches: there were incubators for
growing different kinds of tissues, as well as there were

all the conditions for
protecting and multiplying them, and besides, all rules
of security were preserved in laboratories.
Diana also expresses her appreciation telling that
this program was a great chance not only to widen her
knowledge or to get acquainted with new technologies,
but also to be in one of the oldest countries in Europe
and to get to know its culture better. At the end of each
week, she was attending lab meetings, during which
the experiments and results of the researches were being discussed.

RESIDENCY ABROAD
You can learn everything a doctor needs to know
on its way to development in this technologically
saturated clinic. I was also participating in a scientific
research program.

Taron Saribekyan is a resident in YSMU. The second year
of his residence he spent in
Ulm, a city in Germany due to
the support of DAAD program.
“You can learn everything a doctor
needs to know on its way to devel-

opment in this technologically
saturated clinic. I was also participating in a scientific research
program. When I returned I
decided to apply to Erasmus+Mobila+2 program and to
spend a part of my 3rd year in
San Juan University-hospital
in Porto, Portugal,”- says Taron.
The program has succeeded and
Taron spent extra 6 months in
modern centre, which matches all
the European standards. There he
gained huge experience not only in

the field he is specialized, but also in
many other areas of medicine.
“Transplantology is shifting on a
new, higher level in Armenia and I
do really want to see a developed
area and highly qualified team, who
will be ready to face patients even
from abroad. This is an important
step in our region, which we all
should fully support with the help
of the government”,- emphasizes
Taron, who is going to contribute
all his knowledge to the healthcare
in Armenia.

EDUCATION

FUTURE DOCTORS IN THE
RESIDENCE OF THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF ARMENIA

Tatevik Harutyunyan finished school after Aksel Bakunts in Goris with excellence. First it was
her optometrist aunt who inspired her to become a
doctor, but then she firmly decided to dedicate herself to the world’s most humanitarian profession.
This girl was one of the high-achiever medalist students from the first year of YSMU General
Medicine Faculty, who were hosted by RA President Serj Sargsyan in his residence on August 29.

“Knowledge is the basis of well-being, as well as it
is the basis of competitiveness. This way The Republic of Armenia is always ready to stand for
each of you “- emphasized the President during
the meeting with these advanced students.
“Heratsi” high school graduates Elen Khachatryan
and Magda Afoyan also received gold medals from the
President of Armenia that day.

DOCTORS FROM ARMENIA AND
RUSSIA DISCUSSED PROFESSIONAL
TOPICAL ISSUES

The Armenian-Russian scientific practical seminar
held at Yerevan State Medical University was devoted
to the problems of the use of radiation diagnostics in
urology.
The delegation of professors from Russia also included well-known urologist, an honored worker of science
of Russian Federation Alexander Vasilyev, who is also
a professor in the department of radiation diagnostics
in Moscow State University of Medicine and Dentistry
after A. I. Evdokimov.

The aim of the event was to unite the leading specialists in radiodiagnostics and urology for the fourth time
in a row, to expand the cooperation established years
ago and to get acquainted with the innovations in the
field.
Doctors from Armenia and Russia also discussed current professional issues . An agreement was reached to
continue this international seminar.
The seminar was certified by the Ministry of Health
of the Republic of Armenia with 5 CPD credits.

EDUCATION

LYDIA SHAPIRO-LEADING
SPECIALIST IN THE ONCOLOGICAL
SPHERE IS A YSMU VISITOR
Doctor Shapiro from Stanford
University will be visiting Yerevan
State Medical University’s Oncological Faculty on August 1. Lydia Shapiro is the director of Cancer Survivors Stanford Oncological Institute,
Stanford University associate professor in the sphere of oncology
and the editor in-chief of American
Medical Oncological Union’s Cancer
Net website. After graduating from
Dartmouth Medical school, Professor Shapiro specialized at Beth Israel, Brigham and Women Medical

Institutions. Her area of expertise
covers the breast cancer and the
cancer complications survived by
people. Before moving to Stanford,
she lectured at Harvard University, and worked at Massachusetts
Hospital. Lydia Shapiro is also the
consulting editor of world-famous
Journal of Clinical Oncology, member of United States’ Psychosocial
Oncological Union’s board of directors, director of USA’s Medical Oncological Union’s IDEA group.

RENOWNED SWEDISH HEALTHCARE
MANAGER - GÖRAN HENRIKS,
WILL BE AMONGST YSMU VISITING
PROFESSORS
Göran Henriks, the Chief Executive of Learning and
Innovation at the Qulturum in the County Council of
Jönköping, Sweden, will on August 1st attend Yerevan
State Medical University’s Healthcare Strategic and
Management forum. Mr. Henriks studied at Lund University (Sweden). After graduating with Bachelor’s degree in Psychology, he worked as a child psychologist
during the years 1976-1983. Göran Henriks received his
Business Management Masters degree at Gothenburg’s
University. Professor has over thirty years’ experience
of management in the Swedish Healthcare system. He
is a member of both the Jönköping County Council top
management and Strategic Group, and Quality Swedish University. Göran Henriks has been the registers’
director of Healthcare quality in Southeast regions and
is a senior fellow of the Institute for Healthcare Improvement. In addition, he is the chairman of the Strategic Committee of the International Quality Forum
organised by the British Medical Journal (BMJ). What’s

more, from 1978 up to 2000 Professor Henriks trained
the Swedish National Baseball Team. He performed and
participated in numerous international conferences as
well as forums, wrote various healthcare and medical
articles.

INTERNATIONAL

ISRAELI FUTURE DOCTORS
MET ISRAEL KNESSET DEPUTY
SPEAKER AT YSMU
The delegation of Israel-Armenia
Parliamentary Friendship Group
headed by Tali Ploskov, visited
Medical University.
Israel Knesset Deputy Speaker,
the head of the delegation of the
Parliamentary Friendship Group
of Israel-Armenia Tali Ploskov was
first met by Israeli future doctors
in white outfit.
The delegation arrived in Armenia included Parliament members,
government officials, doctors, journalists as well as entrepreneurs
interested in joint projects. YSMU
Rector Armen Muradyan, welcoming members of the delegation,
stressed that such meetings promote the development of a number of areas particularly healthcare
and medical science.
Introducing the history of an
educational center that is going to
celebrate its 100th anniversary in
the nearest future, he noted that
currently the University educates 8
citizens from Israel.
The University which has a centennial path and almost 8000 graduates states that those graduates realize their professional activities in
40 countries of the world. The Rector noted the importance of human
and practical relationships formed

during the forum. As he stated,
University life is a good platform
for bilateral cooperation to expand.
During the meeting the sides
touched upon the two countries’
other medical educational issues.
Israel, Deputy Speaker of Knesset,
Israel-Armenia head of the parliamentary friendship group Tali Ploskov also talked about some information appeared in the Armenian
media concerning the quality of
the medical education in Armenia.
He noted that, according to him,
this statement does not concern

the University, but it basically refers to the private universities. The
issue is under the attention of the
Police. After the completion of the
investigation, as to the the assurance of the Vice-speaker’s view, all
problems will be cleared out. He
added that a few months ago Israeli journalists returned from the
University and expressed their satisfaction both about the educational programs and clinical activities.

INTERNATIONAL

DELEGATION FROM IRAQ WAS
HOSTED AT YSMU
With a delegation headed by Abd
al-Razzaq Abd al-Jalil al-Isai the
Minister of Higher Education and
Scientific Research, which included
representatives of the field of medicine and healthcare, discussed the
opportunities for cooperation between the two countries in the area
of medical education at YSMU.
YSMU Rector Armen Muradyan
presented the main activities carried out in the University in details.
He emphasized that today YSMU
is making concrete steps towards
internationalization. Graduates of
the University are engaged in professional activity in different coun-

tries of the world and today the main goal of the
University is to prepare
competitive specialists
in the healthcare systems of the world’s most
developed
countries.
During the meeting the
sides discussed a wide
range of issues related to
medical education in our
country.
It was noted that 8
students from Iraq, including one
in clinical residency, 2 in the preparatory department and others in
the bachelor’s degree are currently

studying at Medical University.
The delegation members also got
acquainted with the work of the
university hospitals in Yerevan.

THE IMPORTANCE OF THE
DEVELOPMENT OF ARMENIAN-IRANIAN
BILATERAL COOPERATION IN THE
MEDICAL FIELD WAS NOTED

YSMU hosted the representatives of delegation
from Iran consisting of leading experts in the field of
Education and Health. The purpose of the visit of the
Iranian guests was to see the existing and future developing vectors of the medical field of cooperation of
Armenia and Iran.
The specialists together with the heads of YSMU discussed the chances of developing the cooperation in
the sphere of education and healthcare. In Particular,
an agreement was reached about signing a Memorandum of cooperation with Tabriz Medical University.
YSMU Rector Armen Muradyan represented the ar-

eas of the works carried out in the University He noted
that in the process of internationalization the competitiveness of the education received in YSMU is a priority for us.
The guests were introduced the educational, scientific, and clinical works carried out in the University. The
representatives of both countries noted the importance
of expansion cooperation all fields of medical education.
The delegation familiarized with the simulation educational center.

Հովհաննես Այվազովսկի,
«Իններորդ ալիք»

