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Յու րաաք քանչ յուր փփոքոքոքրր րիիի կկիկ  մե ջ հայայ րե նա սի ի ի րրրութւթյ յան սերերմն  ա-
ցաանններրըը պետք է ծնոող նե րրը ը լիլ  նեն,, իսիսկկ հայյրրերե ննիի քի հան դդեեպ սե րը 
պեպետտտքտ  է սեր մանանվ վիի հհեհհենցնց օօ ր րո րո ցից: Ե րե խանան պպետք է սո վո րի հար-
գել մե մե մեր ր պեպե տութ յան ն խոխորհր ր րդաադաա ննի ի շեշ  րը` օրհ ննեերր գգ գը, դրո շը, զի նան շա-
նը և  պպեպետքտ էէ իիմ մաա նանա դրանցց խխորորրր հուրդրդն ու ննշա ն նա կկութթ յյու նը:ը   ՊՊետքք
էէ հահ սս կակկ  նա ուու գգի տաակ կ ցիցի,, ոոր օրհ ներ գը լսլսումմ եննենն ոոտ տ  քիքիքի կկկանանանգգգ նանաննածծծծ 
ուու լլլոոուռ,ռ, պպպետետքք է ճա ննաա չիչի մե ր պե տա կ կանա դդդդրորոր շնշն ոոոււ զիզին նանանանշշա աանընը ևևև
գգիիիտաակկցեց լովովով դրաանցնցննց խորհհուո ր ր դըդը՝ հահար գաանքնք տտաաաա ծիծի: Մ Միիաաիաայնյնյն իիիիրրր ր պեպեպեեպեեպ --

անա խխորհրհր դա նիշ շե  րրըրըը հհհհարաաար գ գոողղ ոու ւ դդրրդրրաանց ց պապահ-հ
պապապապ ննն մաամամմաման նը ը նանանախխ խխանանանան ձախն նդիդիրր ր ժժոժո ղո վուր դըը կա-
րորող էէ ուուն նե ե նանալ լ ազազգ գա յին ն արարա ժժա նաա պպատա  վոււթթ յայ ն
բաբարձրձր ր զգզգա ցոցումւ ,, զգզգզ աալ ի րրեն աայդյդ պպե տութ յանա
տետերնն ոու քաքա ղ ղղա քաքա ցինին:

Քաա ննիի որր հհա սսսաասարրրա ակոկոկութ յոունն նըըը ևևև պպպեեեեետտտտոտտտտտտ ւթ յուու նը ը մշմշտաա պպպպպպպպպպպպպեեսեսեեեեսեեսսսեեսեսեեսսսսսե կկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկկաաաա արիրիք ք ու նենն լլուու-
ծեծել ինինինիինի չ չպեպես ս իի իի երերեր նցնցնց աաաաառջջռջևևևև դրդրդ վվավաածծծ,, աաաաայնյննննյնյնպպպպպպեսես էէլ աա նընըընդնդդդդդդդդդդդհհհ հհհհհհհհհհաաաաատտատտտտտտաաաաաաաաաատտաաաա աաաառռռռռռռռ ռռռռռռաաաաաաաաաաաաաա աաաաա աաաա աաջջաջջջ  ցողող նո րարան նորորրորորրրրրորրրրրրրրր 
հիհիհիիհիմնմնմնմն մն աաախնխնխնննդդ դ դիիիրիրիրնն ննեեե րրըրը, հհահահհաղ ղ թաթաահհհա րերերր լլ լլ առռռռռառռռաառառ կ կ կ կկկկկա դժդժվավավաարր րր րրրրրրրրրրրրրրրրրրրոոոոուուուուուուոոոոուււոութ թ թթ թթ թ թթթթթյյոյոյոյոյոոոյոոոոյյյոյոոոոււնւււն նննեե րրրրրրրըըըըրըրրրրըըըրրըըրրրրը, , հհհհհհահահհհհհաահահհհհհհհհհհհհաաար թթել կնկ ճռճռոոոոտոտտտոտտտոտոոտոոո  
հահարր րր ցեցեցեցեերրնրնն ոու  տատտատար բեբեր կակակաարրրրգիգգիգիի բբբբաաաա խոոոխոումնմնւմնմնմնմնմնմնմնմնմնմնմնւմնմնմն  ե եեեեեեեեեեերըրըրըրըրրրըրըըր ,,,, ուուոոուուււոււոոոոուուււոուււսսսսսսսսսսսսս ս սստիտիտիտիտիտիտիտիտիիիիիի աաաաաաաաաաաաաաաաաննննհնհնհհրր րա ժժժժեեեեեեեեեժեեեեժեեեեեեեշշտշտտտշտտշտտ էէէէէէէէէէէ եեեեեեեեեեեեղղղղղղղղղղղղեեեելելելելլելլ սսսսսսսսստետետետտետետետետետետեեղղղղղղ ծծեծեծեծ լլ 
բոբոբոոլ լ լոոո րիրիիի հհհա ա ա մմմար ըընընըն դ դուու ն նեե լլիիլիի ո րրրոո ո շաա կի կա նննն նննոննոննն նններեր ոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոուււււււ ւււ ււււււ կկակառռռուո  ցցաաաաաաաա աա ա կկկկակակակակակկկակակկակակկակկակ րրգեգեգեգեգգեգգգգ րրր,րր  այլյլ բբբա ա ա ռոռոռոոոոռռովվվվվ վ
ա աա սսաածծ՝ սսսահաահ մ մա անաադդ րրորութթ յյոոունն:ն ԻԻԻսսկ թթե ինինի չ չպեպ ս կկկկկկկգկգկգկգգկկկկկկկկ որրրրծծ ծիի նոնոնորր րրրր ընընընընըըըը դդդդդդդդդդոուոււուոո նն ն նվվաաավվվվ ծծծծ սասահհ մաա-
նանադդրու թյուոււնն ննը  Հ Հա յաասսստաատտ  ննննոոււմմ,մմ,մ, ցցցուուույցցյցյյցց կկկկկկտաաատատտա ժժժժաաաամմմմմաաաաաաամաաամ ն ննաա կը:

Բ նութ յան նկատ մամբ 
մար դու ան հե ռա տես,
սպս ա ռո ղա կան վե րա-
բեբ ր մուն քի ա ռա ջին հետ-
ևևանք նե րը դրսևոր վե ցին
դեռևս ստստրկրկկաաատիտ  րու-
թյթյթյթյանաանան ևևևևև  ֆեֆեֆեո ոդաա լ լիզզիզմիմի  դադաա--
րրարաշր ջջջջանաանն ննեեեերոր ւմւմ։ ԱրԱրԱրԱր դ դ դդենե
աայն ժա մա նակկկ ոչոչչն ն չաչաաչ -
ցաանն ն կեն դա նի նե րի ո որոոշշշ
տտետե սակ ներեր,, նվա զեեց ցինինի

անանանանաան տ տտաառառա հ հանննն դդդերրե ,, անա  փույթթ հհո ղաղագգոր ծծոուոութ յաան պապատ ճճա ռով արր գաա-
վավանդ դդաշ տեերիիիր վվվվվվայ րր րուո մ եեր ևանն ե կ կանն տտա ափասս ս տատ նն ներ ու աա նա--
պատ ներ։ ԱԱյժյ մմ այյդդդ դդ բոոո լլ լոոր տտհաահ ճ գոոր ծծըն թաթ ցցննենեն  րրրրըը սաստտ կ կա ցեել լ
են, դրանց ա վեվեեել լ լաա ցեեեցեց լլ լ է օ դիդի ոու ջջրրի լաալայյնամ մասասա շշտաաբբ աղ տո ո տտու մըմըմը։։
ՏեՏեխխնինիննիկկկաաաակակականն ն ա առաա ջ ջընննթթթ թա ացիի աայնն նվաա ճ ճուումն  ե րը,ը, ոորրրր մամարդրդկ կկութ թ յյոու-
նը ձեռեռք ք է բե րելլ, հահա ճճախ լլլլիինենե լ լ վվովվ խխխխիստ օգգ տա ակկկակար,ր, միմիմիմիաաժ ժա ա մմմամա ն նակաաակ
ի րեննց մե ջ պա ա րրու նաակկկ կուումմմմմ մ են լուրջրջ վվվտատատաննգնգն ։ ՇՇրՇր ջջա ակակա միմիմի  ջաջաջջավ վայյ րրիի
նկկաատ մամամբբ մի միմիայն ու շա դիդիդիդ ր ուու ննրբբազազազ գ գացց վե րրա բեր մունննքքըքըքքք կկա րոող
է օօգգ ննելել՝ չկա տտատտ  րել աան նուււղ ղղեե լ լլլի ի ի սսխսսխխալալաա ն ներեր ևև  դոոդուրւրրրս բեբեր րեելլ մմմոոլո ր րաակկնն
էէ կոկո լ լո գիգ ա կաականն ճգգնաանաժ ժա միմի մի ցց։ ՊՊաահհ պ պա նեն ք ք ոու վե երար հս կեքքքքեք շշշրրջա ա կկա
մի միմիմի  ջա վավ յ րըը, , չէչէ՞ որ դդոուք ք էլէլլլ եեք դդրաա մի մի  մաասսն նի կը:

ԱՊԱՊԱԳԱ Ա Գ ԲԺԻԲԺԻՇՇԿԿ
(FUTURRE DOOCCTOOORR))
Գլխավավոր խր խմմբաաաագիրգիր

ՍԵԵԴԱ ԽԱՉԱՉԱՏՈՏՈՒՐԻ ԹԹԹԹՈՐՈՍՈՍՅԱՆ
EdiEdiitortortortor

SEDEDDAA TOOROSYSYAANN
Թղթթակիակ ց

ԱԻԴԴԴԱ ՀԱ ԱԿՈՈԲՅԱՅԱԱՆՆ
ԱնգԱնգ ելերլերեն ն նյոնյութեթերիր պատտասխխասխանաան տու

ԱՆԱՆԱՀԻՏ ԴԵԴԵՄՈՄՈՒՄՈՒՐՉՅՉՅՐՉՅԱՆՆԱՆ
ՀամՀ ակարգչրգչայային ձն ձևավվևավորոորող

ՎԱՐՎԱՐԱՐՐԴՈՒՀԻԻ ՄԵԼՄԵԼԵԼԻԻՔՍԵԹԵԹՅԹՅԱՆ
ԼրաաԼրաԼր տվատվատվականան գգոգ րծունեությոյուուն ն

իրարաաիի կաաննաացնող՝
Երևանիի ՄՄՄխՄխխիիթթաարր Հերացուցու անանվան 

պետպետետակաակաակաա ննն բբժժժշկկժ աակկաան համամալսաարանր 
հհիմնմնաադդրամ:

ԹեԹերթըթը ը գգրաանցվվաած է
ՀՀՀՀՀՀ Հ աարարդարդաարաադատդատության 

նախնախարաարարորությունում:
Գրանցման վկվկայական՝ N 299

Տպաագրվում է
Լեգալլ Պլյուս ՍՊԸ 

հրատարրակչությունում:
Հասցե՝ Երևաևան 0025, Կորյունի փ. 22
Հեռախոախ ս՝ ((060) 62-62-12-12-46, 2-46, 2-47

E--mail: apagabzhishk@@ysysmu.amm
Ծավալը՝ 552էջջէջէ

Տպաքանակըըկըկ ՝՝ 3 3300000 օրիօրինակ
ԱնԱնվվճճարր

գգիի տտակ կ ցեցե լովվ դրաանննցց
տոութ յյյյոու նը, պպպպեետատակկկկ
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ՕՕԳԳԳՈՈՈՍՍՍՏՏՏՈՈՍՍԻԻ 11

ՕՕԳՈՍՏՏՈՈՍԻ 12

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 20

ՆԱՎԱՍԱՐԴ 1

ԵՐՐԻԻՏԱՍԱՐԴԴՆԵՐՐԻԻ 
ՄԻՋԱԱԶԶԳԳԱԱՅԻԻՆ ՕՐՐ

ՀԱՅԱԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄ� ԹՅԱՆ 
ԹԹԱՆՆԳԱՐԱՆ-95

ՀՀՀՀաաաաՀաՀաաաաաՀՀՀաայյյկակակակակ կկկանանանննանն տտտո մա րրրիիի իի ի իիի ի իի աաառռռաաաջջջջջ ջջջիիինինննննիինիի աա մի մի սն է: ԿաաԿազմզմզզզմզմզ վվ վվվաաածածծծաածծ էէ «նանավվ
((նն((նն(ն(ն(ն(ն(նորրրրորրրորրորրրրրր))))))) ևև ևև «ս«ս« աարրրրաաա  դդդդդդ (((տտաատտաաար րրրրր րրրրրր րի)ի)իի) բբբբբաաա ա ռռռեեեռեռեեռ րրրրր րրրիցիիցցիիցիցիից ևևևև ննշ շ շշշշաաա ա աննանանաանաակկկկկ կկկկկոուոււոոււմմմմմմմմ մ էէէէէէէէ էէ ՆՆՆՆՆոՆՆՆոՆՆ ր տա րի: 
 Նա վվվվվավվավավավաավավվվաաավասսս ս սս արարարարարարդդ դ դ դ ա աաա աաաաա միմիմիմի միմիմիմիսնսնսնննն ոոոոոոոոոոոուււ ւնննեե ցցցցցցց ցցցցցեեեելելելեեելելլ էէէէէէէէէ 333333330000 0 0 օրրօր,,, սկկսկսկսկկկկսվսվսվվսվվվեելելեելելլել էէէէ օ գոսստ տոոսսի 11-1-ինին ևև 
 ա աավաավաաաաավավաավավարրրտրրրրրտրտտր վվվեվեեվեվեեվ լ լլլլ սսեսեսեես պպ պպպպպպպպ պտետտետետետեեեմմմմմմ մմ մ մբբեբբեբեբբբբբեբբբբբբբբբ րր րրրրր րրրրրրրիիիիիիիիիիի ի իիիի 9999-9-9-99--ինինիինիինննինիի ::: ՀՀՀ Հինին հհա յեյե րի համմարար  ՆաՆա վա ա սսար րդիդի 
11-ըը ը ը (օ(օ(օօգգգ գգգոսոսոսոսսոստ տտտոո ո սիսսիսսի 1111111-1-1-1-1---ըըը)ը))ըը)))ըըըը)ը) եեեեղ ղեելել էէ ժո ղովր դա կաան խրխրախ ճանք ներրի տտոն, 
ոորորըըըը ը հահահաա յ յեեեեե րրըրըը նննննննշշոշոոոոշոշոոշոոշ ւմւմւմւմւ էէէէէէէէէէէիիինինննննննիննիննննինննիինննիի աաաաաաաաա ռան ձինին շշու քքովո : Այն հա մար վում էր ա մեմե -
նանահհհանանննանա  դ դիիիսաասաաավվ վվվ վվվվոոոորրորորրոոորրոոորրոոորրոոորրրրրր ոոոոոոոոոուււււ ոուուուրր ր րաաաա խաախ  լի տո ննը:ը ԱԱյդյդ օ ր րըը յու րրա հա տոտուկ կկե րարա-
կկոկկկոկկկկոկոկ ւրրւրւրրնննն ներերրերերրեեերրր ևևևևևևևևևևևև  ուոււուոււուոոոււտտտտտտտտտ տտտ տտտտտեեեե ե ելիիլիքք էիէիիինն ն պապպապպպպ տտտտ տտրարարրր ս տոտումւմ::  Ճ Ճոխ սե ղղան էէին բաբա ցոււմ մ
ևևևևևև ըըըըըընննննննննն տտտաատատտատ նննն նիիիիի ի քիիիիքքքիքիքքի բբբբբոոոո լլոլոլորրր ր աանանաանդ դդդդդամնամնամնմնմնմնաամնամնաամն  եեեերրորոորով վ վվ հահաահավվ վաաքաաք վոում էին սե ղա նի շուրջ: 
ԿԿԿ Կար նաևաև տտոպոպր րակակկ կկկկա աախեխեխեխեխեխեեեեելլլլլլոուուոոււ սոո ո վովովո ր րրոուութ թ թյոոյ ւ ննը: ԵԵր դիկ նե րից կակա խում 
էիէ ն գոույնզնզ գգույն գոուլ պա ննեեեերրեերր՝՝ աայայա նն աաակակա նն կակակակ  լլոութթ յամբ, որ դրաաննց մե ջ 
 Նոր տտտարար վվաա նվնվնվնվերերեր ներերրր կկկկհաահաահայյտտյտտյ նննն ննվեվեվ ն:
ԻսԻԻսԻսսկկկկ կ մեմեմեմեմեմե մեմենննքննքն , չգգգգի ի ի ետետեետետեսսսս ինինինիիիիննի չչչչչուոո , եենենեն թ թթթադադադադրրր րրոււոււոո մմ ենենննեենեննք,ք,քքքք  որ այդ ա վաան դույ թը ը

վվեվեվեվվ րրցրցցրց ր րրելեելլ եեենքք օ տ տտտտաաաարաարարրն նննեեեեեե եեեերրիիիրիրիր ց:ց:::ց  

Ե րի տա սար րդննդնեեերերը կյան քի ի
շար ժիչ ուժն են ևևև աաա պա գա յի
հոհոհոույ ս սը, ոու ւ քա նի որ բբոո լոլոր ժա-
մամա ննակ նե րոումւմ ե րրի տտաասսար-
դութթ յու նը ի րեե ն նից մեմեծ ուժժ է 
ներր կկա յաց րել, ստստի պպել հաաշտտ-
վել իրի  կար ծի քի հհեետեե  կամմ իր
ճշմաար րտութթ յյա նը հհաս ննե ելոլ ւ հհա-
մամարր ընընտտ րել հեհեղղաա փո խութ թյայանն 
եեե ղղղաղան նա կը, տո նե  րովվ գեգ ր հա գեեցաաց ծծ օ րաա ցույ ցում միմի  օրօր էէլ 
ե րի տա սարդ նե րրին են տտվեվել:լ
Ե րի տա սասարդրդն նե եերըրրր  ո րո շումնմն  եե րիր  ըն ննդոդդոոդոոունւնւն մ մանան մեմե ջ ու նեն 

իի րենց վճռա կան ն խոխոս սքըք , մաս նանա գգի տտա կանա  դաշշ տում մ 
նրանք թար մութթյ յուն են մմտցտցնում, ստտտեղեղեղ ծա ա գոգործրծ մո տետե-
ցումն  եր ցու ցցա ա բբե րում, հա սարրաակակ  կաան կյան քում աա ռ ռա-ա-
ջա մար տի կիի դդեր են կա տա րում:
Բայց ա մե  նաա կար ևո րը՝ ե րի տա սարրդ ներն այ սսօրր մեմերր 

հայ րե նի քի ան նդադ  վա ճանն պապա հ հա ա պաապապանն նեն րնր  են, սսահահմ մա-ա-
նին կանգ նածած աա մուր ուու հպարտտ տտղղա նե րը, ովվ քքքերերերեր դդեմեմեմեմ 
հան դի ման հաա կա ռա կկոր դին՝ գգիի շեշ ր-ցե րեկ պաշտտ պա-
նում են հայ յրերե ննի ի սահ մամա նա գիծն ոու մե ր ան դոր րրը, ինչ-
պես ա պա ցու ցե ցին ն քաքա ռռօր յա պա տտե րազ մի  օ րե րրին:

ՊՊաՊաՊՊՊՊՊՊաՊաՊաՊՊՊՊՊՊՊ տտմամամմ մ շաշա կուո թթթթթա-աա---աա
յիիիիիիյիյիյիյիյիյիիյիիյիյյիիյիյիիյիյյյիիիննննննն,ն,ննն,ն,,,, գգգգգգի ի տատահ հեեե տատատ զ զոո տատաաաաաա--
կկկկակակակակակակկակկակակկկկկկկաակկկ նննն ննննննն ևևևևևևևևևևևևևև տտտտտտտ տտտ տեեեեեեեե ե եղեղեղղեղղեղեղեղեղղ կկկ կկկկաատատատվվ վվվ վվվվվաաաա ա աաա կկկկկաակակակակակակակակակ նննննննննննն
աաայաա ս ս խխոխոխոխոխոոոոոոխոոոխոոշշշշ շշ շշշշշշշշորրոոոո կկկկենենտ տ րոր  նը 
հհիհհհ մն մնաադրդր վվվվվվվվ վեելելելելելեելեելելելելե էէէ 1191919-9-ինինին,,
ԵԵրԵրևևա նոնոււմմ։։
Ա ռաաջ ջինին տտտննննօնօօօօօօօննօօօօօրրրրրրրրե եեեեեենընննն եե ղ ղղելելելելելլ 

է հաայյ ազզազգգգգգգգգգգգգգաաաագաագագգգգ  րրրրրաա աաա ա ա գգգեգեգգգեեգեգեգգգետտտտտ,տտ, 
բաբբաբաբաբաբաբբբբբաբբբբ  նաա հահ  վվվաքաքաաքաքաքաքաքքաքքքք, հհնհհհնհննհնհնհնհհննաա ա գգեգեգեետտ
ԵրԵԵԵրԵԵԵրԵրրրրԵԵրրրԵրԵրրրրրրվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվաանանդդ դ  Լաա լաայ յյաաաաա ա ննընընընը։։
ԹԹԹԹԹԹԹԹԹանանաննննննննանաանանաննննաաաննննա  գգգգգգգգ գգգգ գ գգգգգգաաաաաաաաաաաաաաաաաաարրրրրրաարաաարրրրրրաարրրա ննն ննուոււումմ պպաապապապապպ հ-հ--հհ--
վվվվվվվովովովովվվվվվ մմմմմւմւմւմմւմւմմմ ևևևևևևև  ցոոոցոցոււ ցացացաաաաացաադդրդրդ  վվվվոոուուո մմմ մ մմ ենեենենենե հհհհննաննանաննագգի տատաաա կկկանանանանննանաննն,, աաաաաաաազազազազաաա  գագգ րա կան և
պպպպպպպպպպպաատատտտաաաաա մմ մմմաաաա աակակկաաաաաաաաաաաաաանննն նն 404040404040000000000 հահահահահահահահազզզզ զզ զզզզաաաա արիրիրրրիիրր ցց աաաաաա ավեեեվեվեվեվեվելլլլլլլիիիիիիի ի իի ի ի ննմնմնմննմմմմմոոոոոււոոուուուշշշշշշնններ, ո րրոնք ներ-ր-
կակաաակկկկ յյ յյյաաաացացացաց ն նննուուոուումմմմ եենննննեննենենն ՀՀՀաՀաաՀՀաՀաա յ յյյաասասսասսասստտտտտտտտտտտ ա նիինիիի մմմշաշաշակ կկկկկոոուուուուուոււււյյյյյյյթթթթիթիթ  և  պատ տմոմութւթյ յաան 
ընընընընըննընըընդդ դ դհհահահհաահաննննն նննն ննոոոուուուրր րրր պպպապատ տտտկկեկեեեկկկեկ րրրր րրրրրրըըը՝ը՝ը՝ը՝ըը  նա ա խխախա պպպպաաատատատտատատտտա մմ մա ակակ ն ժա մա նաակկկնենե--
րիրրիիիիիիիիիր ցցցցցցցց միմի մի մի միմիմիմիմիմինչնչնչչչչչչնչննն ևևևև և մեմեմե մե ր ր ր օ օրերրեեերերերեե րրրր րըըը:ը:ը
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ՇԱԽՄԱՏԻ ՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՕՐՐ

ՊՈՂՈՈՍՍ Ն� ԲԱՐ-165
 Հա սա ր րաա կկա կան, քա-

ղաղա ք քքաա կկան գոր ծիիչ չ  ՊՊո ո ղողոս ս
փափաաշ շա  ՆՆուու բ բարարրրր յ յյյյա աանընընըըըըըը՝՝ Ե Ե գիգիիպ-պ-պպ-
տոտո սի վաար րչաչաչաչաչաչաաա պետետ  ՆՆՆՆՆոՆոՆՆՆՆՆՆՆ ւ բաբաարր 
փաա շ շա այիի ոորրրր ր րր րր դդդդիդդին,ն, իր ջաաաաաաաաանն քքեերնրն 
ուուղ ղղեեցց ոչոչոոչչ միմի այն սսփյփփյփյյփյփփփյյփյյուուոոուոուոո ռռ ռ քաքաքաաքաքաա--
հահահահաայ յ յյյե ե երիրի հհհհհհհաա մամար ր բաբա րրեեե ե կկեկեեեեեեկեցցցցցցցցցցցիկիկիկիիիիիիիիիիի  
ա պապաաաաա գգգ գ գգգա ա ա աա պապա հհո ովեվել լուուննն,ն,նն,ն,ն,ննն,,,,,, 
այյլև  ՀՀՀաՀաՀՀաաաաաայ յ յյյյասաս տտաա անին  զարրգգացացցց-
ման ն ննննպնպնպպպպպպնպպնննպա ատատաա կինն, ո րիրի հհա-ա-
մաար աաաաաաաաաաաաա աառաառաջջջջնաննան  հհ հեերերրթ թ հհաարցրց 
րր հհա ա ա ա մամմմամամամաաամամամմմաաամմաա րրրր ր րրրրրուուոո մմմ մ բաբարձձրձ րրաագոգոոոգ ւյյւյւյւյյնննննննննն ն

կրրկրրկրրկրրրրթթոթոոոոոոոթոոթթթթթթթ ւււթււթւթթթթթթթւթթթթթթթթթթյյյ յ յյ յյյյյյյոոուոոուււուոոոոոո նննն նն ն ոոււն նե եցոողղղ ղ սեսեսեսեերրր ր րրոոոոււոո նննննննդննդ 
ուուուուուււննննննն նն ննեեեեեեեեեեեեեե ենննննանանանանննանանաանանաննննննննննալլլլ լլ լ լլլըըըըըը:::::ըըըըըը::::::::ը  ՆՆոՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ ւյւյ ն նիսիսկ նրնրա ա ա 

վվեեվեվերր րջիջիջիջ նն ն կկկակաամ քը կապպվվվվածածածածածածածաածծ էէէէէէրր իիիիր ժժոո ոոո ոո ղողողողողոոողողողողողողողղ վվվվվրվրվրրդ դդդիիիիիիիիիիիիի իիիիիիիիիիիիիիիի իի բբբբբբբբբաբաբաբբբբբբբբաբբբ ր րգագ  վվաճա  մանանանանննն 
հեեհեհեետտ.տ ննննա ա իիր թաղ մանանննննննննն աառ թիվ վ ծաաաղղղղղղղ ղղ ղիկիկիկիկիկկկկկիիիկիիի ն ննններեր ևևև ծծծծծածաածծծաղ ղ ղղ կեկեկեպպսսասաս կ կկ նենենենեեեեեեեեերրրրրրրր րրր րրրր րրր
դդնննդննդնեեե լոլոււ փո խխաա րերերեն նն ցցցցացացացաաաց ն կաա ցավավվվվ,,, ,, ոորորորրրո նննննաա խախա տտեսսս վվ ված գգգգուո  մ մ մմմմաաաաարարարրրրրաարրարր---
ննեեննեններրը ը ը նվիրր վվեենեն ՀՀՀԲԲԲԲԸԲԸԸԸԲԸԲ Մ-Մ-ինին` որորորրորորրրո բ բ բբբբե ե ե րրիրիրիրիրիրիիիրիրի ևևև  գաղ թաաաաաաաաաաակկկկկ կ կ կկանաանանանաննննննննն ննեեեեեեեեեեեե իիիիրրիիրրիրրրիրիրրրիիրիր կկկաաաա---ա
րրիիիրիք քք նենեեն  ր րըը հոոո գգաա  լոլու հահա մարարարարրարր: ՀՀՀՀաաաաաաա ա այյաասս տա նինի աաաաաաա ջջ ջջակկկկակակաակցցցցցեեեեեե եեեեելոլոլոլոլոլոլոլլ ւ ւււ միմիմիմիմիմիմիմիմիմիմի միմիմիմիմի միմիմիմիմիմիմիմի 
շշաաշարրքրքր բբաաա րերեերր  գգոոորրո  ծծուութ թ թյոյոյունւնւննննն ննե եեերիրիիր ցցցց ընըընը դգդգծծենենք ք ննաաաաաաանաանանաանաաննաաննանաանաաևևևևևևևև ԵԵրԵԵԵրԵրԵրԵրԵրԵրր ևևևև ևևևաաա աաաանոնոնոնոոննննոննումւմւմւմմմւմւմմւմւ  
ԵՊՊԵ ԲՀԲՀԲՀՀ ՄՄաՄաՄաՄար րի  ՆՆՆ Նուոո  պարար աաաաակ կնննանաաաան բբբբուուժժա կակկան նն ննննն կկկկկլկլկլկկկլկլլկ իիիի ի ինիինինինիկկկկ կաաաա հիհիիիհհհիիհ մն մնմնմն մնմնմնմն մնմնմնմնմնեեեեեեեեեե--
լոոււ ծծրծրծրրաա ա գիգիգիրր րը:ըը:

ՇաՇաՇաՇաՇաախխխխխխխխմամամաամա տտ տըը ըըըը և՛և՛ևևև աաաաար րրրրվեվեվեվ ստստստստ էէէ,, 
և՛և՛ևև գգգի իիիիտտոտոոութւթւթւթւ  յ յյուոուո ն,ն,, ևևևևևև՛՛՛ սպսպսպպպորոոորրորրտտտ::

ԱՆԱՆՆՆՆՆԱՆԱՏԱՏՏՏՈԼՈԼՈԼՈԼԻԻԻ ԻԻԻ ԿԱԿԱԿԱԿԱՐՊՐՊՐՊՐՊՈՎՈՎՈՎՎՈՎ
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ՀՀ ԿԳ նո րան շա նակ նա խա րար
Լ ևոն Մկրտչ յանի այ ցը Մու րա-
ցա ն հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր
նպա տակ ուներ ծա նո թա նալ հի-
վան դա նո ցում ի րա կա նաց րած բա-
րե փո խումն  ե րին, ինչ պես նաև հա-
ղոր դա կից դառ նալ այն ձեռք բե րում-
նե րին, ո րոն ցով վեր ջին տա րի նե րին
հա մալր վել է հա մա լի րը, և  ո րոնք
ա վե լի են ընդլայնել բժշկա կան օգ-
նութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յան կող մի ց նա-
խա րա րին ներ կա յաց վե ցին հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի կլի նի-
կա նե րը, դիս պան սեր կենտ րոն նե-
րը, խա ղա թե րա պիա յի կա բի նե տը, 
դա սա սեն յակ նե րը և  ա մե  նագ նաց 
շտապօգ նութ յան մե  քե նա նե րը,
ո րոնք նա խա տես ված են նո րա ծին-

նե րի տե ղա փոխ ման հա մար: 
Կար ևո րե լով կա տար ված աշ խա-

տանք նե րը՝ Լ. Մկրտչ յա նը նշեց, որ 
բարձ րա գույն կրթութ յան հիմն  ա կան 
խնդիր նե րից մե  կը ու սումն  ա կան 
ժա մա նա կա կից բա զա նե րի ստեղ-
ծումն  է, ին չը բժշկա կան կրթութ յան 
պա րա գա յում հատ կա պես կար ևոր 
է. «Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել ու սում-
նա կան այն պի սի բա զա ներ, որ տեղ 
կմա տուց վեն աշ խա տան քա յին ծա-
ռա յութ յուն ներ, իսկ ու սա նո ղը մի ա-
ժա մա նակ հնա րա վո րութ յուն կու նե-
նա կրթութ յուն ստա նալ ու մաս նա-
գետ դառ նալ:
Բժշ կա կան հա մալ սա րանն այն 

ԲՈւՀ-ե րից է, որն ու նի ոչ մի այն հա-
մա պա տաս խան ամ բիոն ներ տար-
բեր հի վան դա նոց նե րում, այլ նաև 

իր հա մա կար գում գոր ծող կլի նի կա-
ներ:
Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին

հա մա լիրն այ սօր ման կա բու ժու-
թյան կար ևո րա գույն կենտ րոն նե րից 
մե կն է, ո րը ծա ռա յութ յուն ներ է մա-
տու ցում ողջ հան րա պե տութ յա նը, 
այս տեղ լա վա գույն մաս նա գետ ներ 
են աշ խա տում և  ա մե  նա կար ևո րը՝ 
ու սա նող նե րին հնա րա վո րութ յուն 
է ըն ձեռ վում ու նե նալ ան մի  ջա կան 
շփում պա ցիեն տի հե տ:
 Հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Մ. 

Նա րի ման յա նը նշեց, որ բժշկա կան 
կրթութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րից մե կն այն է, որ դրան մաս նակ-
ցում է և՛ ու սա նո ղը, և՛ դա սա խո սը, և՛ 

պա ցիեն տը, այդ իսկ պատ ճա ռով
Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին
հա մա լի րում ի րա կա նաց վում է
ինչ պես բու ժում, այն պես էլ ու սու-
ցում, բացի այդ՝ հի վան դա նո ցում
կան տար բեր բա ժան մունք ներ և
դիս պան սեր կենտ րոն ներ, որ տեղ
ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն
ու նեն ստա նա լ բազ մապ րո ֆիլ
ու սում, մաս նա վո րա պես՝ ման-
կա բու ժութ յան ո լոր տում, ին չը
շատ կար ևոր է այ սօր:
ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա-

տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ա.
Մի նաս յա նը նշեց, որ այս տա րի
հի վան դա նո ցում նա խա տես վում
է նոր ժա մա նա կա կից սար քա վո-
րումն  ե րի ձեռք բե րում և  ո րոշ տա-
րածք նե րի վե րա նո րո գում:

 ՃԱ ՆԱ ՉՈ ՂԱ ԿԱՆ ԱՅՑ  ՃԱ ՆԱ ՉՈ ՂԱ ԿԱՆ ԱՅՑ ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ ՆՄՈՒ ՐԱ ՑԱ Ն  

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻՐ
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՈՐՈՇԵՑ...
ՀաՀամմալալ սսա ա րարա ն նիի գիգիտտա ա կական ն խոխորրհոհուրւր դ դը,ը, լլսեսե լ լովով ևև քքն-ն-

նանար րկեկե լլովով կկրթրթուութ թյայան ն ո որարա կ կի ի գնգնա ա հահատ տմամանն և և աապպա-ա-
հոհով վ մաման ն կեկենտնտ ր րո ո նինի ղղեե կակա վ վարար ԼԼ. . ԱԱվեվե տ տիսիս յ յա անինի՝՝
 Հ Հա ավավա տ տարար մմագագր ր մաման ն գոգոր ր ծըծըն ն թաթա ց ցի ի հահա մ մա ա տետեքսքս տ տուում մ 
կրկրթոթութւթ յ յանան ոո րրա ա կիկի հհիմնիմն  ա ա հահար ր ցեցերրըը և և դ դ րարանցնց լլուուծ ծ մաման ն 
ուու ղ ղի ինենե րրըը թթե ե մամա յ յովով զզե եկոկու ւ ցոցու ւմըմը, , ո ո րորոշշեցեց կկր րթոթութւթ յ յանան 
ո ո րարա կ կի ի գնգնա ահահատ տ մամանն և և աա պ պաահոհով վ մաման ն կեկենտնտրրո ո նինի աաշշխախա--
տատանքնք ն նե ե րըրը գգնանա հհա ատետել լ բաբա վ վա ա րարար:ր:
ԳիԳիտատակական ն խոխորհրհուուրդրդն ն այայս ս առառնչնչուությթյամամբբ որորոշոշեցեց 

հահանձնձնանարարարերել լ ուու սսուումն մն աա մե մե  թոթո դդա ա կական ն վավար ր չոչութւթ յ յանան ծծրարագ-գ-
րերե ր րի ի բաբաժ ժ նինի, , կրկրթոթութւթ յ յանան ոորրա ա կիկի գգնանահհատատ մմանան ևև  ա ապապա-
հոհով վ մաման ն կեկենտնտ ր րո ո նինի կկողող միմիցց 2201016-6 1717 ոուսւստտա ա րորումւմ պպարար բբե-ե-
րարա բ բարար կկազազ մմա ա կեկեր ր պեպել լ սեսե մի մի  նանար ր նեներ,ր աամմ բիբիոնոն ն նե ե րիրի վվա-ա-
րիրիչ չ նենե րրի,ի, ոու ւսոսումնւմն  աակական ն գծգծովով պպա ա տատաս սխախա ն նա ատոտու ւնենե րրի ի և և
կրկր թ թուութ թ յայան ն կակազ զմամակկերեր պպիչիչ ն նե ե րիրի հհա ա մամար,ր, աա ռռարար կ կա ա յայա կկանան 
ծրծրագագրրե երորումւմ ԴԴուուբբլիլիննյայան ն նկնկա ա րարագ գրիրիչ չնենե ր րի,ի, ոորարա կ կա ավովո-
րորումնւմն  ե երիրի աազ զ գագա յ յինին շշրրջաջա ն նա ա կիկի պպա ահահանջնջ ննե երիրիցց բխբխողող փփո-ո-
փոփո խխուութ թ յոյունւն ն նե ե րիրի իի ր րաակակա ն նացաց մմանան ննպապա տտա ակոկով:վ:
ՈրՈրոշոշվեվեցց նանաև և հահանձնձ ն նա արարա րրելել՝՝
աա կկրթրթուութ թ յայան ն ոորարակկի ի գնգնա ա հահատտ մամանն և և աապպա ա հոհով վ մաման ն 

կեկենտնտրրո ոնինին՝ն՝ միմիննչևչև 2201016-6-ի ի մամա յ յի ի սըսը հհա ամամա պ պա ատատաս սխախան ն
ստստո որարա բ բա ա ժաժա ն նուումն մն եե րրինին ններեր կկա ա յայացցնենել լ մշմշակակ վվածած գգորոր ծ ծուու-
նենեուութ թ յայան ն գնգնա ահահատ տմամանն ա ա ռառանցնց ք քաայիյին ն ցոցոււցացա ն նի իշեշե ր րի ի վեվե-
րարա բ բերեր յ յալալ հհաշաշ վ վետետ վվուութ թյոյունւն ննե երիրի ձձևաևաչչա ա փեփե ր րը,ը,
բբ հհա ա մամալ լ սասարրա ա նինի բբո ո լոլոր ր ստստոորարաբբա ա ժաժա ն նուումն մն եե ր րինին՝ յոյու-ւ-

րարար քքանանանչչչյոյոուրւրւ տտտարարվվվաա վեվեվերրջոջոջումւմւմ,, ըսըսստտտ նշնշնշվավավածծծ ձևձևձևաաաչաչաափփփի,ի,ի,րարար  ք քքանանչ չ չյոյոյ ւրւրր տտտարարր վ վվա ա վեվեվեր ր րջոջոջումւմ, , , ըսըսը տ տ տ նշնշշվավաված ծ ձևևձևա աաչաչաչ  փ փփի,ի,ի, 
կրկրկրկրթոթոթոթոթ ւթւթւթւթթ յ յյ յյաննանան ոոոորրրրրա ա ա ակիկիկիկի գգգգգնանանանա հհ հ հատատատատ մ մմ մանանանան ևևևև    ա ա ա ապապապապապ  հհ հ հովովովովմ մ մ մանանանան կկկկենենենենտ-տ-տ-տ
րորորորոն ն ն ն նենենեներ ր ր ր կակակակա յ յ յ յացացացաց ն ն ն նելելելել հհհհաաաամամամամա պ պ պ պաաաատատատատասսսսխախախախանննն հահահահաշ շ շ շ վեվեվեվետ տ տ տ վովովովութւթւթւթ յ յյ յուուուուն-ն-ն-ն-

նեներ,ր,
գգ կկր ր թոթութւթ յ յանան ոո ր րա ա կիկի գգնանա հ հատատ մմանան կկենենտ տրորո ն նի ի կոկող ղ մի մի ցց

շաշարրուու ն նա ակեկել լ նեներ րքիքին ն ևև աար րտատա ք քինին շշա ահահա կ կիցից ննե ե րիրի շշրջրջա-ա-
նոնումւմ կկրթրթուութ թյայան ն ո որարա կ կի ի տատար ր բեբեր ր բաբա ղ ղադադ ր րիչիչ ն նե երիրի վվե ե րարա--
բեբեր ր յայալ լ աամե մե  ն նամամ յ յա ա հահար ր ցոցումնւմն    ե ե րիրի աանցնց կ կա ա ցոցու ւմըմը ևև դդ րրանանցց
արարդ դյոյունւնք ք նեներրըը տետե ղղադադ ր րելել կկրթրթուութ թ յայան ն ո որարա կ կի ի գնգնա ահահատ-տ-
մաման ն կեկենտնտ ր րո ոնինի կկայայք ք է էջոջումւմ::
դդ աամ մ բիբիոնոն ննե ե րիրի, , ուու ս սուումն մն աա մեմե թոթո դդա ա կականն հահանձնձ ն նա ա ժոժո--

ղողովն վն եե ր րի,ի, կկրթրթուութ թ յայան ն ոորարակկիի գնգնաահահատտմաման ն ևև աա պ պաահոհով-վ-
մաման ն կեկենտնտ ր րո ո նինի կկողող մի միցց պպարարբբեերարաբբարար իի ր րա ակակա ն նացաց ն նելել 
ուու սսա անոնող ղնեներրիի մն մն ա ա ցոցոր րդադա յ յինին գգիիտետելլիքիք ն նեերիրի սստոտու ւ գոգումւմ,,
և և դ դ րարանցնց աարդրդ յյուունքնք ննե երիրի վվերերլլուու ծ ծուութ թյոու ւնընը քքննննարարկ կմաման ն 
ա առառարրկակա դդարարձ ձ նենել լ ամամ բբիոիոն ն նենե ր րուում մ և և ոու ւսոսումնւմն  ա ամե մե  թթո ո դադա--
կական ն հահանձնձ ն նա ա ժոժո ղ ղո ովովումւմ::
եե աամ մբիբիոնոն ն նե ե րորումւմ ևև ֆֆա ա կոկուլւլ տ տետետ ն նե երիրի գգի ի տատակկանան խխորոր--

հոհուրւրդ դնենե ր րուում մ պապար րբեբե ր րա ա բաբար ր քնքննանար րկեկել լ  Դ Դա ա սասա խխոսոսն ն 
ուու սսա անոնո ղղի ի աչաչ ք քեերորովվ ((ԴՈԴՈւԱւԱ) ) հահարցրց մ մանան աամմփոփոփ փ արարդ-դ-
յոյունւնք քնենե րրը:ը:
զզ 2201016-6-1717 ոուսւս ոումնւմն  ա ակական ն տատարրվավա ն նիցից ԴԴՈւՈւԱ-Ա-իի հահար ր ցոցումւմ--

նեներ ր անանցցկակացցնենել լ նանաև և օ օ տատար ր լելեզ զ վովով վ սոսովվո որորող ղ ուու սսաանոնող ղ նենե--
րիրի շշրջրջա անոնումւմ::
ՀաՀանձնձնանարարարվրվեցեց ննաևաև հհասաս տտա ատետել լ ՈւՈւս սմաման ն վճվճաարիրի 

չաչա փփե երիրի մմա ասիսին ն կակա ն նոոնանակկարար գ գուումմ,, ինինչպչպեսես ննաևաև ՄաՄա--
գիգիստստրրա ատոտու ւրարա յյի ի կակա ննո ո նանա կ կարար գ գուումմ աա ռռաաջաջարկրկ վ վածած փփո-ո-
փոփո խ խուութ թ յոյունւն ն նե ե րըրը::
ՈՈՈրորորոշշշմամամաննն կակակատտտարարա մմմանանան հհհսկսկսկոողողոութւթյյյուունննըը հահահանձնձնձնննաարարարարրվեվեվեցցցՈ Ո րորոր շ շ շմամանն կակակա տ տարարր մ մանանան հհհսկսկկոո ղողողութւթթ յ յյուու ն նըըը հահահ նձնձձ ն նաարարար րրրվեվեվ ցցց

ռեռեռեռեկ կ կկ տոտոտոտոր ր րր ր Մ.ՄՄ.Մ. ԶԶԶԶ. . . ՆաՆաՆաՆա ր ր րրրի ի իի մամամաման ն ննյայայայայ  ն նն նինինինին: : :    

Ու սու ցիչ նե րը պար տա վոր են ա ռա-
քի նի լի նել, ո րով հետև ա շա կերտ ները
հիմն ականում սո վո րում են այն, ինչ
տես նում են ի րենց ու սուց չի, քան մյուս
բո լոր մարդ կանց մե ջ: 
Ու սուց չի վար քի մի այն լավ օ րի նակն

ա ռա վել օ գուտ է ա շա կեր տին, քան
բա զում դա սերն՝ ա ռանց լավ օ րի նա-
կի:  Նա խա տին քի է ար ժա նի նա, ով
ու րիշ նե րին կրթել է ջա նում, երբ իր
հան դեպ ան փույթ է. այս պի սի նի հա-
մար ի րա վա ցի է ա սել. «Բ ժի՛շկ, բժշկի՛ր
քո ան ձը: Ո րով հետև նա, ով գի տի
ու սու ցա նել մի այն բնա կան գի տու-
թյուն ներ, բայց ոչ բա նա կա նութ յանն 
ար ժա նի գոր ծեր, տեր ևա խիտ, բայց
անպ տուղ ծառ է:
Բժշկա կան հա մալ սա րա նում կա-

յա ցած գի տա կան խորհր դի ընդ-
լայն ված նիս տի օ րա կար գում տե ղի
ու նե ցած պարգ ևատ րու մը, ո րի ըն-
թաց քում ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել
 Նա րի ման յա նը, ԲՈւՀ-ի ղե կա վա-
րութ յան, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մի  և  ու սա նո ղութ յան ա նու-
նից շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով
վաս տա կա շատ պրո ֆե սո րին՝ ու սում-
նա կան գոր ծըն թա ցում ցու ցա բե րած
նշա նա կա լի ա վան դի, ան բա սիր աշ-
խա տան քի, ման կա վար ժա կան գոր ծու-
նեութ յան 50 և ծննդ յան 75-ամ յակ նե րի 
կա պակ ցութ յամբ ԵՊԲՀ ոս կե հու շա մե -
դա լով պարգ ևատ րեց դե ղա գի տա կան
ֆա կուլ տե տի քի մի ա յի ամ բիո նի վա րիչ
 Լի դա  Սա հակ յա նին:
Շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով մե ծ

պատ վի և գ նա հա-
տան քի հա մար՝ Լ.
Սա հակ յա նը նշեց, որ 
այս պարգևն ա վե լի 
քան պար տա վո րեց-
նող է, և  այ սու հետ էլ
շա րու նա կե լու է աշ խա-
տել գի տու թյան ա ռա-
ջըն թա ցին և ԲՈւՀ-ի 
զար գաց մա նը նպաս-
տե լու հա մար:
Պարգ ևատ րու մի ց հե-

տո սի րե լի դա սա խո-
սին և  վաս տա կա շատ
պրո ֆե սո րին իր և  ըն-

կեր նե րի ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց 2015-ի քի մի ա յի մի  ջազ գա-
յին օ լիմ պիա դա յի բրոն զե մե  դա լա կիր 
 Ռու բեն  Կոս տան յա նը. « Ձեր մայ րա-
կան սե րը, հո գա տա րութ յունն ու իս կա-
կան ու սուց չին բնո րոշ հատ կա նիշ երն 
էլ ա վե լի խո րաց րին իմ սե րը դե պի նո ր 
գի տե լիք ներ:  Մաղ թում եմ ձեզ այն-
պի սի ա ռող ջութ յուն, որ ձեր սա նե րին 

հասց նեք մե ծ բար ձունք նե րի, ինչ պես 
նաև իմ դեպ քում՝ օ լիմ պիա կան մե  դալ-
նե րի: Կ ցան կա նա յի խոսքս ա վար տել 
աշ խար հահռ չակ գեր մա նա ցի բա նաս-
տեղծ, փի լի սո փա  Վոլֆ գանգ Գ յո թեի 
խոս քե րով. Ն րանք, ու մի ց մե նք սո-
վո րում ենք, ի րա վա ցիո րեն կա րող են 
կոչ վել ու սու ցիչ ներ, սա կայն ոչ բո լո րը,
ով քեր փոր ձում են մե զ սո վո րեց նել, 
կա րող են կոչ վել ու սու ցիչ նե ր:

ծ ի կ ն խ հ ի ն կե
 ՊԱՐԳ ԵՎԱՏ ՐՈՒՄ
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Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան
 նա խա գա հի նստավայրում Եր ևա-
նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Ար մե ն  Մի նաս յա նին,
հա մալ սա րա նա կան « Մու րա ցա ն
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման-
կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն-
դա նաց ման կլի նի կա յի ղե կա վար 
Հ րանտ  Կա լեն տեր յա նին, կլի նի կա-
յի բժիշկ ներ Ի գոր  Նալ չաջ յա նին, 
Շա հա նե Գ ևորգ յա նին և  Մա րի նե
Հո վա կիմ յա նին բժշկա գի տութ յան
բնա գա վա ռում « Նո րած նա յին վե րա-
կեն դա նաց ման և  ին տեն սիվ թե րա-
պիա յի զար գա ցու մը  Հա յաս տա նի
Հան րա պե տութ յու նու մ աշ խա-
տան քի հա մար շնորհ վել է ՀՀ
 նա խա գա հի մրցա նակ:
Մի շարք բնա գա վառ նե րում ներդ-

րած նշա նա կա լի ա վան դի հա մար
շնորհ ված մրցա նակ նե րը՝ հա մա-
նուն վկա յա գի րը և դ րա մա կան պար-
գևը, մրցա նա կա կիր նե րին հանձ նել 
են  ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը
և « Ռո բերտ  Պո ղոս յան և  որ դի-
նե ր հիմն  ադ րա մի  ներ կա յա ցու ցիչ,
սփյուռ քա հայ բա րե րար Ալ բերտ
Պո ղոս յա նը:  Ս.  Սարգս յա նը շնոր հա-
վո րել է մրցա նա կակիրներին, նոր
հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թել նրանց հե-
տա գա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:
« Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին 

հա մա լի րի սա նա վիա ցիոն ծա ռա-
յու թյունն ի րա կա նաց նում է ա ռող-
ջա կան տար բեր խնդիր ներ ու նե-
ցող նո րա ծին նե րի տե ղա փո խու մը 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
բո լոր ծննդա տնե րից հա մալ սա րա-
նական հի վան դա նո ցի ման կա կան 
և  նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց-
ման բա ժան մունք:  Նո րա ծին նե րի 
մե ծ մա սը վե րա կեն դա նաց ման բա-
ժան մունք ներ են տե ղա փոխ վում 
շնչա ռա կան խնդիր նե րով:  Բարձր 
հա ճա խա կա նութ յան ար հես տա կան 
շնչա ռութ յան սար քի, նաև՝ հա տուկ 
նո րա ծին նե րի տե ղա փոխ ման հա-
մար ստեղծ ված եր կու ռեա նի մո բի լի 
շնոր հիվ  Հա յաս տա նում ման կա կան 

մա հա ցութ յան ցու ցա նի շե րը նվա-
զել են: ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա-
տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ա. 
Մի նաս յա նի խոս քով, այդ ռեա նի մո-
բիլ նե րով տա րե կան մոտ 700 նո րա-
ծին են տե ղա փո խում « Մու րա ցա ն
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման-
կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա-
նաց ման բա ժան մունք: Ի դեպ՝ նման 
ա մե  նագ նաց ներ տա րա ծաշր ջա նում 
չկան: Դ րանք յու րա հա տուկ մե  քե-
նա ներ են, որոնք հար մա րեց վել են 
նո րա ծին նե րին տե ղա փո խե լու հա-
մար:  Բա ցի այդ՝ բա վա կա նին լուրջ 
ներդ րում է ար վել ու սումն  ա կան 
պրո ցե սում ի նո վա ցիոն տեխ նո լո-
գիա նե րի ա ռու մո վ:

Տասնամյակների տևողությամբ համառ և 
հետևողական պայքարից հետո Երևանի
պետական բժշկական համալսարանն ունեցավ իր
կլինիկական բազաները, որոնք այսօր արդյունավետ
գործունեությամբ նպաստում են ոչ մի այն բնակչության
առողջության պահպանմանը, այլև ապագա բժշկի
մասնագիտական կրթությանը:
Վերջերս կլինիկական խորհուրդը լսեց և դրական

գնահատեց համալսարանական կլինիկաների
գործունեությունը, որն առիթ հանդիսացավ
ընթերցողին ներկայացնել կլինիկաների ղեկավարների
առավել մանրամասն տեղեկատվությունը՝
հատկապես այդ օղակներում իրականացված
կառուցվածքային հարցերի, կազմակեպչական բնույթի
փոփոխությունների՝ կլինիկաների աշխատանքային
գործունեության որակի բարելավման ուղղությամբ:
Օրակարգում ընդգրկված էին « Հե րա ցի» թիվ 1 և

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցների
2015 թվականի գոր ծու նեութ յան ամփոփիչ հաշ վետ-
վութ յուն ները, ո րոնք ներ կա յաց րին հիվանդանոցների
գլխավոր բժիշկները և ԵՊԲՀ գլխավոր հաշ վա պա հի
տե ղա կալ Բեատ րի սա Կեով տե րել յա նը նշվածի մասին
առավել մանրամասն՝ հաջորդ էջերում:
Արդյունքը՝ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա-

լի րի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նա կան կլի նի կան

և « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ան հե-
տաձ գե լի բու ժօգ նութ յան ծա ռա յութ յու նը ար ժա նա ցան
« Լա վա գույն բա ժան մունք» կոչմանը:
Աշ խա տան քա յին և մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յուն նե րի

հա մար պարգևների արժանացան բավականին մե ծ թվով
աշխատակիցներ:

և Մ ն հիվ ն ն ին հ մ ի ի նհե

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՈՐՈՇԵՑ...

Շ ՆՈՐՀ ՎԵԼ Է ՀՀ  ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻ ՄՐՑԱ ՆԱԿ

հ մ ի ի ն վի ի ն ծ մ հ ն նի ե նվ
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- Ամե նից առաջ կցանկանայի ներ կա յաց նել հաշ վե տու ժա-
մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա նաց ված ո րոշ կա ռուց ված-
քա յին և  կազ մա կերպ չա կան բնույ թի փո փո խութ յուն ներ, 
ո րոնք ուղղ ված են ե ղել աշ խա տան քի ո րա կի բա րե լավ մա նը: 
 Վե րա կա ռուց վել է ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նում 1,5T նո րա-
գույն գերհ զոր մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո մոգ րա ֆի բա-
ժան մունքը:  Հիմն  ո վին վե րա նո րոգ վել է կլի նի կա կան պա-
թո լո գիա յի լա բո րա տո րիան, ինչ պես նաև կա տար վել են այլ 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ:

 Սեպ տեմ բե րի 23-ին  ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նում կա յա-
ցավ 1,5T նո րա գույն գերհ զոր մագ նի սա ռե զո նան սա յին 

տո մոգ րա ֆի բա ժան մուն քի բաց ման հան դի սա վոր ա րա րո-
ղութ յու նը: Այս սար քը նվի րատ վութ յուն է ազ գա յին բա րե րար, 
հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ութ յան հո գա բար-
ձու նե րի խորհր դի ան դամ  Նա զար  Նա զար յա նի, նրա տիկ նոջ 
Ար տե մի ս  Նա զար յա նի և  նրանց որ դու` ա մե  րի կա հայ ա ռա-
ջա տար ռա դիո լոգ, ԱՄՆ-ի  Թո մաս  Ջե ֆեր սո նի ան վան ուլտ-
րա ձայ նա յին ինս տի տու տի ղե կա վար և  Հայ կա կան բա րե-
գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ութ յուն կենտ րո նա կան վար չութ-
յան ան դամ Լ ևոն  Նա զար յա նի կող մի ց:  Սարքն ու նի ա ռա վել 
հզոր մագ նի սա կան դաշտ և  վի զո ւա լի զա ցիա, ինչն ա պա հո-
վում է պատ կե րի բարձ րա կարգ ար տա ցո լում և ն պաս տում 
է ախ տո րոշ ման ճշգրտութ յա նը: 1.5 տես լա  մագ նի սա-ռե զո-
նան սա յին տո մոգ րա ֆիա յի  սար քա վո րումն  ու նի մի  շարք  հե-
տա զո տութ յուն նե րի  հնա րա վո րութ յուն ներ՝ գլխու ղե ղի ՄՌՏ 
հե տա զո տութ յուն, ոչ կոնտ րաս տա յին  ան գիոգ րա ֆիա, գլխի 
և  պա րա նո ցի կոնտ րաս տա յին ան գիոգ րա ֆիա, 3D հե տա զո-
տութ յուն ներ, սրտա  ա նի ՄՌՏ հե տա զո տութ յուն, աոր տո-
գրա ֆիա, փոքր կոն քի օր գան նե րի ՄՌՏ հե տա զո տութ յուն, 
ոսկ րա  ա նա յին հա մա կար գի ՄՌՏ հե տա զո տութ յուն ներ: 
2015-ին կա տար վել է 385 ՄՌՏ հե տա զո տութ յուն: Ի դեպ՝  
ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նի բժիշկ նե րը հա մա գոր ծակ ցում են 
ԱՄՆ-ի  Թո մաս  Ջե ֆեր սո նի ան վան հա մալ սա րա նի ռա դիո-
լո գիա յի ին ստի տու տի հետ, և  մե նք հնա րա վո րութ յուն ու նենք 
բարդ և բժշ կա կան վի ճե լի դեպ քերն ու ղար կել ԱՄՆ՝ լի ցեն-
զա վոր ված բժիշկ նե րի կող մի ց  պա տաս խան ստա նա լու հա-
մար: Առ այ սօր՝ ու նե ցել ենք 2 այդ պի սի դեպք:

 Հիմն  ո վին վե րա նո րո գու մի ց հե տո կլի նի կա կան պա թո-
լո գիա յի լա բո րա տո րիան կա հա վոր վել և  վե րա զին վել 

է գեր մա նա կան ար տադ րութ յան թեր մոս տատ նե րիով, ներկ-
ման հա մա կարգով, հյուս վածք նե րի ջրազրկ ման ավ տո-
մատով, հյուս վածք նե րի պա րա ֆի նա յին լցոն ման հա մա կար-
գե րով, մի կ րո տոմն  ե րով, ջրա յին բաղ նիք նե րով:
Կ լի նի կա կան պա թո լո գիա յի լա բո րա տո րիա յում ստեղծ վել 

է ներ քին հա մա կարգ չա յին ցանց՝ ին տեր նե տա յին կա պով, 
ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ խորհր դատ վութ յուն նե րի և 
 հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար՝ ռե ֆե րենս լա բո րա տո րիա յի 
կար գա վի ճակ ստա նա լու նպա տա կով: 2015-ին  կա տար վել է 
1.313 հե տա զո տութ յուն:
2015-ի հուն վա րի 1-ից   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  նա-

խա գա հի ա ռա ջար կութ յամբ մե կ նար կել է պետ պատ վե րի 
շրջա նակ նե րում  «Stent  for life ծրա գի րը, ո րը  նա խա տես-
ված է  սուր ին ֆարկ տով հի վանդ նե րին 1 ոչ դե ղա պատ ստեն-
տի տե ղադ րում:  Պետք է նշեմ, որ  Հե րա ցի հի վան դա նոցն 
ընդգրկ ված է Եր ևա նի այն 4 հի վան դա նոց նե րի  ցան կում, 
ո րոնք ի րա կա նաց նում են  պե տա կան պատ վե րի այդ ծրա-
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Ներկայացն
 մ է «Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային 
համալիրի գլխավոր բժիշկ Կարեն Սահակյանը

ԹՎԵՐԻ ԼԵԶՎՈՎ
« Հե րա ցի թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի կազ-

մում են 14 կլի նի կա ներ՝ 209 մահ ճա կա լով, ռա դիո լո-
գիա յի կենտ րո նը, լա բո րա տոր ախ տո րո շիչ կենտ րո նը,
« Հե րա ցի պո լիկ լի նի կան, թիվ 1 և 3 ստո մա տո լո գիա-
կան պո լիկ լի նի կա նե րը` 25 բազ կա թո ռով, հա մալ սա րա-
նի և  հան րա կա ցա րա նի բուժ կե տե րը:
 Հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի բու ժաշ խա տող նե րի 

ընդ հա նուր թի վը կազ մում է 619, ո րից 233-ը՝ բժիշկ, 258-
ը՝ բուժ քույր, 115-ը՝ կրտսեր բու ժաշխատող և 13-ը՝ այլ 
աշ խա տող ներ: 2015-ին բու ժանձ նա կազ մը մշտա պես 
մաս նակ ցել է գի տա հե տա զո տա կան կոն ֆե րանս նե րի,
ինչ պես նաև վե րա պատ րաս տում են ան ցել 14 բժիշկներ
և 50 բուժ քույրեր:
Հի վան դա նո ցում ստա ցիո նար բու ժում է ստա ցել  8.767

հի վանդ, ո րից 1.434-ը եղել են զո րա կո չիկներ, ովքեր 
պե տութ յան կող մի ց ե րաշ խա վոր ված անվ ճար բու ժօգ-
նութ յան շրջա նակ նե րում ստա ցել են բժշկա կան հե-
տա զո տութ յուն, փոր ձաքն նութ յուն և  բու ժում: Ամ բու լա-
տոր բուժս պա սար կում են ստա ցել 64.629 հի վանդ ներ:
Ամ բու լա տոր պո լիկ լի նի կա կան ծա ռա յութ յան կող մի ց 
սպա սարկ վող ազ գաբ նակ չութ յան ընդ հա նուր թի վը
կազ մում է 12.544, ո րից 5.551-ը՝ 18 և  բարձր տա րի քի, 
6.993-ը՝ մի նչև 18 տա րե կան: Գրանց վել է 46.675 այց:
Ս տո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա նե րում գրանց վել է 
1.847 այց, ո րից 1.397-ը՝ թիվ 1 և 450-ը՝ թիվ 3 ստո մա-
տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա նե րում: Ս տո մա տո լո գիա-
կան պո լիկ լի նի կա յի կող մի ց դպրոց նե րում անց կաց վել 
է նաև 5.113 պրո ֆի լակ տիկ զննութ յուն:
2015-ին կա տար վել է 3.031 վի րա հա տութ յուն, 443.572 

ախ տո րո շիչ  հե տա զո տութ յուն` ռա դիո լո գիա յի կենտ-
րո նում 38.248, ախ տո րո շիչ լա բո րա տոր կենտ րո նում՝
405.324, սրտա բա նա կա նում՝ 1.166, ո րից 673-ը՝ կո րո նա-
րոգ րա ֆիա, 483-ը՝ ստեն տա վո րում և 10-ը՝ բալ լոն դի-
լա տա ցիա:
 Հի վանդ նե րին մա տուց ված ստա ցիո նար և  ամ բու լա-

տոր բուժ ծա ռա յութ յա նը հա մա պա տաս խան ար ձա-
նագր վել են հետև յալ ֆի նան սա կան մուտ քե րը՝ պետ-
պատ վեր` 806.559.000, ա պա հո վագ րա կան` 136.787.150, 
վճա րո վի` 1.081.359.745, ընդ հա նուր՝ 2.024.705.895
դրամ:,
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գի րը: 2015-ին այս ծրագ րի շրջա նա կա-
նե րում  ու նե ցել ենք 163 դեպք՝ սրտա-
 ա նի սուր ին ֆարկտ ST էլ ևա ցիա յով,
ո րից  152-ին տե ղադր վել է ոչ դե ղա պատ
ստենտ, 12-ի հա մար կա տար վել է մի այն
կո րո նա րոգ րա ֆիա, իսկ 5-ին` կո րո նա-
րոգ րա ֆիա և  բալ լո նա յին դի լա տա ցիա:
2015-ի ըն թաց քում մշտա պես կա տար-

վել են բա րե գոր ծա կան ակ ցիա ներ՝ հի-
վանդ նե րին անվ ճար բուժս պա սար կում
մա տու ցե լու նպա տա կով: 2015-ի փետր-
վա րի 15-ից մար տի 15-ը ըն կած ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ակ նա բու ժա կան
կլի նի կա յում տա րի քա յին կա տա րակ-
տա յով հի վանդ նե րի հե տա զո տա կան
և  վի րա բու ժա կան նպա տա կով շվեյ-
ցա րա կան «Alcon ֆիր մա յի նո րա գույն
ֆա կոէ մուլ սի ֆի կա ցիոն սար քա վոր ման
մի  ջո ցով կա տար վել են  112 վի րա հա-
տութ յուն ներ՝ գոր ծող գնա ցու ցա կի 50
տո կո սի չա փով:
Ամ բողջ տար վա ըն թաց քում

Հե րա ցի պո լիկ լի նի կա յում գոր ծել է
ԵՊԲՀ-ի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան
անձ նա կազ մի  ներ կա յա ցու ցիչ նե րից
կազմ ված «Պ րո ֆե սո րա կան պո լիկ լի-
նի կա ն:  Յու րա քանչ յուր շա բաթ օր,
10 մաս նա գի տութ յուն նե րի  գծով, հա-
մալ սա րա նի  լա վա գույն պրո ֆե սոր նե-
րի  կող մի ց 1.200 քա ղա քա ցի նե րի մա-
տուց վել է անվ ճար խորհր դատ վութ յուն:
2015-ին պրո ֆե սոր-կոն սուլ տանտ նե րը
նաև այ ցե լել են  մար զա յին հի վան դա-
նոց ներ, որ տեղ ի րա կա նաց վել է  բաց
դռնե րի օր՝ տե ղի բնակ չութ յա նը ան-
վճար սպա սար կե լու նպա տա կով: 

 Նշեմ, որ Եր ևա նի քա ղա քա պետ 
Տ.  Մար գար յա նի հանձ նա րա-

րութ յամբ կա նանց մե  կամս յա կի շրջա-
նա կում` 2015-ի մար տի 9-ից մայ րա քա-
ղա քում մե կ նարկ վել է Ձեզ հա մար,
կա նայք ա ռող ջա պա հա կան ակ ցիան,
ո րում ընդգրկ ված են ե ղել հի վան դա նո-
ցի ակ նա բու ժա կան և  վի րա բու ժա կան
կլի նի կա նե րը: Այս ակ ցիա յի շրջա նակ-
նե րում հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում
վի րա հատ վել է 63 կին, ո րից 37-ը՝ ակ-
նա բու ժա կան, 26-ը՝ վի րա բու ժա կան
կլի նի կա ներում: Այս կա պակ ցութ յամբ
մե նք ար ժա նա ցել ենք Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տի կող մի ց շնոր հա կա լագ րե րի:

 Քա նի որ մե ր հի վան դա նո ցա-
յին հա մա լի րը նաև կրթա կան և

գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ է զբաղ-
վում, անհ րա ժեշտ է  նաև  հե ռա հար
կրթա կան և  խորհր դատ վա կան հա մա-
կար գի ներդ րու մը:

Վեր ջում ա վե լաց նեմ, որ հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի աշ խա-

տան քա յին գոր ծըն թա ցի բա րե լավ ման
հիմն  ա կան քայ լե րից են՝ ճիշտ կադ րա-
յին քա ղա քա կա նութ յու նը, ժա մա նա կա-
կից  անհ րա ժեշտ սար քա վո րումն  ե րով
ա պա հո վու մը, բարձ րա կարգ և  մատ չե լի
բու ժօգ նութ յան ա պա հո վու մը:

Այժմ թույլ տվեք ներ կա յաց նել
ԵՊԲՀ  կլի նի կա կան աշ խա տանք-

նե րի  կազ մա կերպ ման վար չութ յան
2015-ի տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը:

Կ լի նի կա կան աշ խա տանք նե րի կազ-
մա կերպ ման վար չութ յու նը կազմ ված 
է 4 բա ժի նե րից՝ 19 աշ խա տա կից նե-
րով. բուժ կան խար գե լիչ, հի գիե նիկ և 
 հա կա հա մա ճա րա կա յին, դե ղո րայ քա-
յին, ինչպես նաև բժշ կա կան տեխ նի կա-
յի ա պա հով ման և ս պա սարկ ման բա-
ժին ներից:

 Բուժ կան խար գե լիչ բաժ նի կող մի ց 
 Հե րա ցի և  Մու րա ցան հի-

վան դա նոց նե րում տար վա ըն թաց քում 
կա տար վել են շուրջ 15.000 ըն թա ցիկ 
և  ա վարտ ված հի վան դութ յան պատ-
մագ րե րի ստու գումն  եր, ո րից՝ 8.553-ը՝ 
 Հե րա ցի  և 6.450-ը՝  Մու րա ցան
հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րում: 
 Պատ մագ րե րի ըն թա ցիկ հսկո ղութ յան 
արդ յուն քում թե րութ յուն նե րի քա նա կը 
2014-ի 21.6%-ի հա մե  մատ 2015-ին նվա-
զել է՝ կազ մե  լով 5.9%: Մշ տա պես հսկո-
ղութ յան է են թարկ վում ստա ցիո նար 
բուժ ման ըն դուն վող բո լոր հի վանդ նե րի 
կար գա վի ճա կը, հստա կեց վում են պ/պ 
և վ ճա րո վի ծա ռա յութ յուն նե րի հիմ քե-
րը՝ ըստ անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րի 
և  ախ տո րո շումն  ե րի: Ի րա կա նաց վում է 
հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի կա-
պը հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի 
հետ:
Ի րա կա նաց վել է բու ժօգ նութ յան և 

ՊԱԳ ներ կա յաց վող հաշ վետ վութ յուն-
նե րի  ծա վալ նե րի հա մա պա տաս խա-
նութ յուն, կա տար ված հա տուկ և դժ-
վա րա մատ չե լի  հե տա զո տութ յուն նե րի 
ծա վալ նե րի և  հաշ վետ վութ յուն նե րի, 
պետ պատ վե րով հի վանդ նե րի հեր-
թագր ման և  այդ գոր ծըն թա ցի վար ման, 
ինչ պես նաև հեր թա պա հութ յուն նե րի 
գրա ֆիկ նե րի և  տա բել նե րի հա մա պա-
տաս խա նութ յան հսկո ղութ յուն:

 Դե ղո րայ քի ա պա հով ման և ս պա-
սարկ ման բաժ նի կող մի ց 2015-ին 

 Հե րա ցի և  Մու րա ցան հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լիր նե րի կլի նի կա ներն 
ա պա հով վել են պա հանջ վող դե ղո րայ-
քով, բժշկա կան նշա նա կութ յան ապ-
րան քա տե սակ նե րով, լա բո րա տոր ռեա-
գենտ նե րով:
Հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի կլի-

նի կա նե րում, դե ղատ նե րում, պո լիկ-
լի նի կա նե րում և ս տո մա տո լո գիա կան 
պո լիկ լի նի կա նե րում ամ բողջ դե ղո րայ-
քի և բժշ կա կան նշա նա կութ յան ապ-
րանք նե րի մն ա ցոր դի քա նա կը ճշտե լու, 
դե ղո րայ քա յին սպա սարկ ման ո րա կը 
պար զե լու նպա տա կով կա տար վել են 
ստու գումն  եր և  վե րահս կում:
 Յու րա քանչ յուր ա մի ս ստուգ վել են հի-

վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի թմրա-
դե ղե րի և  հո գե մե տ դե ղա մի  ջոց նե րի 
մն ա ցորդ նե րը, պահ պան ման պայ ման-
նե րը, պի տա նե լիութ յան ժա  ետ նե րը և  
ա վագ բուժ քույ րե րի քա նա կա հաշ վառ-
ման մատ յան նե րում կա տար ված գրա-
ռումն  ե րը: Ս տուգ վել է հի վան դութ յան 
պատ մագ րե րում և  ա վագ բուժ քույ րե րի 
քա նա կա հաշ վառ ման  մատ յան նե րում 
գրանց ված տվյալ նե րի մի ջև հա մա պա-
տաս խա նութ յու նը:

 Հի գիե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կա-
յին բաժ նի կող մի ց ի րա կա նաց վել 

է ՆՀՎ-նե րի հա մա ճա րա կա բա նա-
կան հսկո ղութ յան հա մա կար գի, հա-
կա բիո տիկ նե րի վար ման մե  թոդ նե րի 
կա տա րե լա գոր ծում (աշ խա տանք նե րը 
շա րու նակ վում են), բու ժաշ խա տող-
նե րի և  հի վանդ նե րի ա ռող ջութ յան 
անվ տան գութ յան, փաս տաթղ թե րի
մշա կում և  մե  թո դա կան ու ղե ցույց նե-
րի և  նոր մա տիվ ակ տե րի ա պա հո-
վում:  Վա րա կի հսկո ղութ յան ծրագ րի 
և  ներ հի վան դա նո ցա յին վա րակ նե րի 
կան խար գել ման նպա տա կով ի րա-
կա նաց վել են վե րա նո րոգ ման աշ խա-
տանք ներ` ա պա հո վե լով կա ռու ցա հատ-
ված նե րի հոս քայ նութ յու նը և  շեն քե րի 
կա ռուց ված քը մո տեց նե լով գոր ծող նոր-
մա տիվ ակ տե րին:
 Բաժ նի կող մի ց պար բե րա բար ի րա-

կա նաց վում է հա կա հա մա ճա րա կա յին 
ռե ժի մի  պատ շաճ հսկո ղութ յուն` ախ-
տա հան ման, ման րէա զերծ ման, թա-
փոն նե րի վար ման, գրան ցումն  ե րի,
հսկո ղութ յան նկատ մամբ, ինչ պես նաև 
ի րա կա նաց վել է ո րա կի ներ քին  հսկո-
ղութ յուն` սա նի տա րա ման րէա բա նա-
կան նմու շա ռում, ո րի արդ յունք նե րը 
վեր լուծ վում են վա րա կի հսկո ղութ յան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց՝ ձեռ նար կե լով 
հա մա պա տաս խան մի  ջո ցա ռումն  եր: 
Սահ ման ված և  հաս տատ ված կար գով 
պար բե րա բար ի րա կա նաց վել են սե-
մի  նար պա րապ մունք ներ, դա սըն թաց-
ներ և  ի րա զե կում` ին չպես բժիշկ նե րի, 
այն պես էլ մի  ջին բու ժանձ նա կազ մի  
հա մար: Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա-
րա րութ յան պե տա կան տես չութ յան և
հի վան դութ յուն նե րի վե րահսկ ման և 
կան խար գել ման ազ գա յին կենտ րո նի 
կող մի ց ի րա կանց վել է մշտա դի տար-
կում և  ու սումն  ա սի րութ յուն: Ար ձա-
նագր ված թե րութ յուն նե րին տրվել են
հա մա պա տաս խան լու ծումն  եր: 

Բժշ կա կան տեխ նի կա յի ա պա-
հով ման և ս պա սարկ ման բաժ նի

կող մի ց ի րա կա նաց վել են ԵՊԲՀ հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի  բուժ-
սար քա վո րումն  ե րի  սպա սար կում և 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ: Ա պա-
հով վել են կլի նի կա նե րի  սար քա վո րում-
նե րի, թթված նի, խտաց ված օ դի, վա-
կուու մա յին հա մա կար գե րի ան խա փան 
աշ խա տանք ները:  Հա մա պա տաս խան 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ մի ա սին կազ-
մա կերպ վել է նաև թան կար ժեք սար քա-
վո րումն  ե րի ամ սա կան պրո ֆի լակ տիկ 
ստու գա չա փում`  նա խա պես կան խե լու 
սար քի խա փան ումն երը, և  այդ մա սին 
ի րա կա նաց վել են  նշումն  եր գրան ցա-
մատ յան նե րում: 

Ա վար տե լով խոսքս՝ կցան կա նայի 
հրապարակավ խո րին շնոր հա-

կա լութ յուն հայտ նել ԵՊԲՀ ռեկ տոր Մ. 
 Նա րի ման յա նին  և  հատ կա պես պրո-
ռեկ տոր Ա.  Մի նաս յա նին՝ մե ր աշ խա-
տանք նե րին ա ջակ ցե լու, մե զ ո գեշն չե լու 
և  սա տար կանգ նե լու հա մար:

ն
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« Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին
հա մա լի րը հիմն  վել է 1961-ին՝  որ-
պես քա ղա քա յին 4-րդ  ման կա կան
հի վա դա նոց: Այ նու հետև հա մա ձայն
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան
30.10.2003 թվա կա նի N1413Ն հրա մա-
նի՝ 4-րդ  ման կա կան հի վան դա նո ցը
վե րան վան վել է Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի « Մու րա ցա ն հի վան դա նո-
ցա յին հա մա լիր:

 Հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում
գոր ծում են վն աս ված քա բա նու-

թյան և  օր թո պե դիա յի, էն դոկ րի նո-
լո գիա յի, քի մի ա թե րա պիա յի, ֆի զիո-
թե րա պիա յի և  ռեա բի լի տա ցիա յի,
թե րա պիա յի թիվ 1, թու նա բա նութ յան
և  ման կա կան վե րա կեն դա նաց ման,
ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա-
կեն դա նաց ման, սրտա բա նութ յան
և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի, ման կա-
բու ժա կան թիվ 1, թիվ 2, ման կա կան 
ա նես թե զիո լո գիա յի, ման կա կան վի-
րա բու ժութ յան, դի մած նո տա յին և
Ք.Կ.Ա. կլի նի կա նե րը, թիվ 2 և  թիվ 4 
ստո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա-
նե րը, վի րա հա տա րան, պո լիկ լի նի կա, 
կլի նի կաախ տո րո շիչ և կ լի նի կա կան
պա թո լո գիա յի լա բո րա տո րիա ներ,
ախ տո րո շիչ կենտ րոն, խա ղա թե րա-
պիայի սենյակ, ինչ պես նաև՝ ան հե-
տաձ գե լի բու ժօ գութ յան ծա ռա յութ յուն:

 Հա մա լի րում առ կա է 230 մահ ճա-
կալ:  Գոր ծում են մու կո վիս ցի-

դո զի հան րա պե տա կան կենտ րո նը,
հան րա պե տա կան ման կա կան էն-
դոկ րին դիս պան սերը, թա լա սե մի ա-
յով և  լեյ կո զով հի վանդ ե րե խա նե րի
դիս պան սեր կենտ րո նը, գե նե տի կա յի
հան րա պե տա կան կենտ րոնը:

Հի վան դա նո ցում բժշկա-
կան քննութ յուն են անց նում

ԱՄՆ, Ավստ րա լիա,  Կա նա դա,  Նոր
 Զե լան դիա, Անգ լիա մշտա կան բնա-
կութ յան մե կ նող ՀՀ և Ի րա նի քա ղա-
քա ցի ներ:

Հի վան դա նո ցում տե ղա կայ ված
են ման կա բու ժա կան թիվ 1, թե-

րա պիայի թիվ 1, էն դոկ րի նո լո գիա յի,
ստո մա տո լո գիա յի, հո գե բա նութ յան
ամ բիոն նե րը:
 Հա մա լի րում դա սա վան դում են դի-

մած նո տա յին, սրտա բա նութ յան, թու-
նա բա նութ յան, քի մի ա թե րա պիա յի,
կլի նի կա լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման,

ռա դիո լո գիա յի ամ բիոն նե րի դա սա-
խոս նե րը: Մշ տա կան դա սըն թաց ների 
են մասնակցում շուրջ 128 օր դի նա-
տոր ներ և  մոտ 1.000 ու սա նող ներ:
Ս տա ցիո նար հի վանդ նե րի թի վը 

2014-ի 10.848-ի հա մե  մատ նվա զել է՝ 
կազ մե  լով 10.438: Իսկ ամ բու լա տոր 
հի վանդ նե րի թի վը, ընդ հա կա ռա կը, 
2014-ի 9.840-ի հա մե  մատ ա վե լա ցել է՝ 
դառ նա լով 11.929:
 Վի րա հա տութ յուն նե րի թի վը նույն-

պես նվա զել է. 2014-ին կա տար վել 
է 1.859, իսկ 2015-ին՝ 1.675 վի րա հա-
տութ յուն:
 Մու րա ցան պո լիկ լի նի կա յում 2015-

ին գրանց վել է 20.645 հի վանդ, ո րից 
12.105-ը՝ մի նչև 18 տա րե կան, իսկ 
8.540-ը՝ 18-ից բարձր տարիքի:
Ս տո մա տո լո գիա կան պո լիկ լի նի կա-

նե րում 2015-ին հի վանդ նե րի ընդ հա-
նուր թի վը կազ մե լ է 10.290, ո րից 7.331-
ը՝ մի նչև 18 տա րե կան, 2.573-ը՝ ա ռաջ-
նա կի, 2.211-ը՝ խորհր դատ վութ յուն: 
Ի րա կա նաց վել են ստո մա տո լո գիա-
կան ա ռաջ նա կի կան խար գե լիչ 1.701 
մի  ջո ցա ռումն  եր, ընդ հա նուր անզ գա-
յաց մամբ ա տամն  ե րի 80 բու ժում (սա-
նա ցիա):
 Ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա-

կեն դա նաց ման կլի նի կա յի կող մի ց 
ի րա կա նաց ված շտա պօգ նութ յան 
կան չե րի թի վը 2012-14թթ. հա մե  մա-
տութ յամբ ա վե լա ցել է: Ե թե 2014-ին 
Եր ևա նում գրանց վել է 196, իսկ մար-
զե րում՝ 370 կանչ, ա պա 2015-ին Երե-
վա նում կան չե րի թի վը կազ մե լ է 207, 
իսկ մար զե րում՝ 394:
« Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին հա-

մա լի րում 2015-ին ի րա կա նաց վել է 
1.447.640.168 դրա մի  պետ պատ վեր: 
 Մա տուց վել է 284.083.800 դրա մի  վճա-
րո վի ծա ռա յութ յուն:

 Ձեռք են բեր վել ռենտ գեն շար ժա-
կան ա պա րատ, սո նոգ րա ֆիա յի 

շար ժա կան ա պա րատ ներ, կյու վեզ-
ներ, վե րա կեն դա նաց ման սե ղա նիկ-
ներ, դե ֆիբ րի լիա տոր ներ, ֆունկ ցիո-
նալ մահ ճա կալ ներ, պուլ սօք սի մե ր ներ: 
 Կա տար վել է կաթ նա խո հա նո ցի վե-
րա նո րո գում և  կա հա վո րում:

 Հա մա գոր ծակ ցում ենք մի  շարք 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և 

 հիմն  ադ րամն  ե րի հետ: Դ րան ցից են՝ 
«Ն վի րիր կյան ք, «Օգ նե մ, «Ա ռող-
ջութ յան կա մուր ջ, «Ա ռող ջութ յան 

օ րո րո ց բժշկա կան հիմն  ադ րամն  ե-
րը, նեո նա տալ բժշկութ յան հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիան, Օ ժան դա կութ յուն
 Հա յաս տա նին բա րե գոր ծա կան հիմ-
նադ րա մը  Գեր մա նիա յում, Ա րամ
հիմն  ադ րա մը, Շ վե դա կան ա պա-
վեն բժշկա կան ա սո ցիա ցիա հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը, 
Ե րազ բա րե գոր ծա կան հիմն  ա դրա-
մը:  Բա րե րա նե րից է ա մե  րի կա հայ 
 Ջորջ Ա սա դուր յա նը:

 Հի վան դա նո ցում անց կաց վել են 
մի  շարք մի  ջո ցա ռումն  եր, կոն ֆե-

րանս ներ, սե մի  նար ներ, հան դի պում-
ներ:
 Ման կա կան տո նե րի շրջա նա կում 

անց կաց վել են ա մա նոր յա, ե րե խա-
նե րի պաշտ պա նութ յան, շա քա րա յին 
դիա բե տի և  քաղց կե ղի մի  ջազ գա յին 
օ րե րին նվիր ված մի  ջո ցա ռումն  եր, 
գոր ծում է նաև ա մա ռա յին ճամ բար: 
Ի րա կա նաց վել է բա րե գոր ծա կան 
հա մե րգ՝ ԵՊԲՀ երգ չախմ բի կող մի ց: 
 Բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու-
թյուն ներն ի րա կա նաց նում են նաև 
հետ բու ժա կան վե րա կանգ նո ղա կան 
աշ խա տանք ներ:  Կազ մա կեր պել ենք 
ե րե խա նե րի կող մի ց ստեղծ ված նկար-
նե րի ցու ցա հան դես:

 Տար բեր կազ մա կեր պութ յուն ներ և 
 հիմն  ադ րամն  եր ի րա կա նաց րել 

են այ ցեր ման կատ ներ: Իսկ ման կա-
տան սա ներն էլ ի րենց հեր թին այ ցե-
լել են « Մու րա ցա ն հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լիր:  Կազ մա կեր պել ենք նաև 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րին օգ նու-
թյան տրա մադ րում:

 Հի վան դա նո ցում առ կա խնդիր-
նե րից են բուժ ման ո րա կի բարձ-

րա ցու մը և  վե րահս կու մը, բու ժաշ-
խա տող նե րի վե րա պատ րաս տու մը և 
 մաս նա գի տա կան կա տա րե լա գոր ծու-
մը, նոր սար քա վո րումն  ե րի ձեռք բե-
րու մը, վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք-
նե րի կա տա րու մը:

« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱ ՅԻՆ 

ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ՝ ԹՎԵՐԻ ԵՎ ՓԱՍՏԵՐԻ 

ԼԵԶՎՈՎ

Ներկայացն
 մ է Մ
 րացան հիվանդանոցային 
համալիրի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյանը

օրորոց բժշկական հիմնադրամնե
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Ար ցա խի եր կինքն այ սօր հա մե  մա-
տա բար խա ղաղ է, հու սանք՝ այդ խա-
ղա ղութ յու նը տևա կան կլի նի, բայց 
մե նք մի շտ պետք է զգոն լի նենք ու 
լի նենք Ար ցա խի կող քին, քա նի որ յու-
րա քանչ յուր րո պե ի րա վի ճա կը կա րող
է փոխ վել։  Մենք Ար ցախն ենք և պատ-
րաստ ենք ա մե ն րո պե սատար կանգ-
նել մե ր քաջ զին վոր նե րին:
 Մեր հե րոս տղա ներն ի րենց կյանքի 

գնով են անառիկ պահում իրենց պա-
պե նա կան ու սրբա զան հո ղը՝ դրա նով 
վկա յե լով, որ աշ խար հի վրա ոչ մի ուժ

չի կա րող Ար ցա խը և 
հայի ի րա վունք նե րը
խլել: Այս օր հա սա կան 
օ րե րին մե նք ա պա ցու-
ցե ցինք ամ բողջ աշ-
խար հին, որ ցե ղաս-
պան ու ար յու նար բու 
թուր քի դի մաց այլևս 
ի րենց ճա նա չած ու
թվացյալ խեղճ հա յե րը 
չեն կանգ նած, ով քեր 
բնաջնջ վե ցին մե կ դար
ա ռաջ: Այժմ այդ նույն
թուր քի դի մաց կանգ-
նած է մի  ժո ղո վուրդ,
ով գի տի, թե հա նուն 
ին չի է պայքարում
ու նաև՝ զոհ վում, ում 
մայ րե րը գի տեն՝ ուր 
են ու ղար կում ի րենց 
զա վակ նե րին:   Եկավ
փորձության պահը, և
հայ ժո ղո վուր դը բա նա-
կի վե րած վեց, դար ձավ 
մե կ բռունցք՝ պատ-
րաստ նվա ճե լու մե զ 
հա սա նե լիք ա զա տութ-
ու նը, խա ղա ղութ յու նը 
և  ան կա խութ յու նը:
Այ սօր Ար ցա խը մեզ 

 կան չում է՝ ինչ պես եր-
գի բա ռե րը, ո րոնք 
պատ գամի վե րած-
ված՝ հնչում են ու պի տի 
հնչեն ա մե  նուր. Հա յեր 
միա ցեք, միա ցեք հա յեր, 
Ար ցախն է մեզ  կան չում,
օգ նու թյան հա սե ք: 
Այս ա ռի թով էր բժշկա-

կան հա մալ սա րա նում 
կազ մա կերպ ված ռազ-
մա հայ րե նա սի րա կան 
հա մե ր գը՝ Մենք Ար-
ցախն են ք խո րագ րով, 
ո րի ըն թաց քում ե լույթ 

ու նե ցան ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի Մե դու նի եր գի և  պա րի հա-
մույ թը, ԵՊԲՀ ա կա դե մի ա կան երգ չա-
խում բը, Վազ գեն  Սարգս յա նի ան վան 
ռազ մա կան ինս տի տու տի զին վո րա-
կան նվա գա խում բը և  հայտ նի եր գիչ-
ներ:
 Ազ գագ րա կան եր գե րի, պա րե-

րի և  բա նա կի մա սին տե սա հո լո-
վակ նե րի մի  ջո ցով մե կ ան գամ ևս
 հա մոզ վե ցինք, որ պայ քա րի ո գին և 
 հայ րե նա սի րութ յու նը մի շտ վառ է յու-
րա քանչ յուրի սրտում:

Ա խի ե կին ն հ մեմ
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 Հայաայայայրր րր րրրրրեեե եեեե եեենինննինիի քը ը սկսկսկս սվսվսվսվվվուոուուուոում մ մմմ է է էէ քոոոոո տտնինինինից, հհայաայայ րեեեենինի ք քըը սոսոս ւրւրրրրբբբ է,,, մեմերր 
հացնցնցնցնցն էէ, , մամմմմ յ յյրարարաարր  կ կանանն գգգգգգիրիրրրիրր կը, մեմեմեմեմեմեմեմեմերրրրր մմմմմմաաաա անոնոնոոնուկւկւկւկննն նե ե րիրի օօօօօօօ ր րրո ո ո ո րրրորորր  ցը: ՀՀՀՀՀՀՀՀՀայաայայայայ---
րեերերերերեն ն նի իքըքը հհայաայյայյա րր րաաակակակակակկ նննն ն տաաաաննն ննն ծուխխխխն նննն է,է,էէ մեմերր լլե զուննւնննւնւնւնն,, նննանան էէէէէ մի ացցցնննոնումւմմմմ 
անանցցյայաա լ լ լը,ը,ըը,ը ննններ կանն ու ա պապպապաապագգգգգան,,,, մամաամամմամմաա հ հաացացցաա ծիինինի ոոու ւ ապապապապպպ րր րրրրո ղիղղիղինն,նն, նննա ա ա 
էէ էէ էէ հահահաավվվվվ վվերեերեերերե  ժաց նում մ աազաազաաա գգը,ըը,ըը,ը, պպա աաա հհհհոհոհ ւմւմմմ ոոու ւ պապահ հհհպաաաապապպպ ն ննուուոո մ մ մ մ ազզզզ գգիիի հհհոհհոհոհհ գեգեգ ---
վովոովվվվվ րր ու մմմմշշաշաշշ կկկկկուոոո թթաթթաթ  յինին գգգգգգանանաա ձձձձձե րրըրըր ::  ՅՅՅՅուուո  ր րաաքաքաքաքաք նչ յուո րրրր րր հաաաայյ ե ե րրրեեերերերեր  խ խ խաա աա
հահահաաայյյյյյրերերերրերե նա սիսիսս  րրա ա ա ա կակակակկակկակկկ ն ննն ոոոո գգոգոգ վ վ վ վվ պեպեպեպեպետքտտքքքքքք էէէէ դդդդաաասաս տտտտտիիարրրակակակակաաա  վվվ վի հեեեեենցնցնցննցնց օօօօօրրր րո-ո--ո-ո
րո ցցցցցցցիցիիցցիի :: ::: 

 ԻԻԻԻԻսկսկկկսկ բաա աանանաանա կը սկս սսվվս ում մ մմ է էէ էէ գիգիգիգգիգգ  տտտտտա ա կիկիկկկկ ցց ուոււ կրթթթթվաված ծ հա սա րա կու-
թթյթյթ ոուուոււնն նննից, ուոուուու քաաաանինինիննիի դդդեռեռ մեմեմերր հհհհա ա աաաասաասս  րրրրա աաաաաաակկկոկութ յյյյուո  ննննըը ըըը գիգիտտ տակակակակ ց ց ցուուուոււումմմմ,մ,մ,մ ցցցցա----
վոումւմււււ  ու անանանանանանհհհհհ հանաանգսս տտ տտաա նոնոումմմմմ է բբաա նանակկկ կ կիիի ի հահաաահհահհհ  մարարարրաաար, , մեմեմեմե մեմեմեմեմեմեմենքնքնքնքքքք աաաաան ննն ն պպապ ր-
տեեեեեե լլլի իիիի ենքքք:ք:ք
ԽԽԽոԽոԽոԽ ս սքեքքեքքերրրիսիս աա պա ցոցոցոցոոոււյւյյցցցցըը ը վեվերրջեջեջերսր բբժշժշշշժշկակակաաա կան հհաամմմմամամալ լլսսաս  րա-

նումմմմմ կկաաա աայայայյ ց ցաածաա ՀՀՀՀՀԿՀԿՀԿՀԿ եերրիիտատատատտա ս սարաա  դաակականն ննն կակկկկկ զ մաաա կ կերերեր պ պպուո թ թթյաայայյ ն,,, 
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ աաաաաաաառռ ռռոոոողղղղող ջ ջ ջջջաա պպպա հոուուո թ թ յայայան ննն ն նննանանանանանախխխխ խ խաաա աաաաաարարար  րրուութ թ թյայաաաաանննն և և ԱԱԱ Ա ռոռոռող ղջաջա պպպպպաա ա աահոհոու-ւ--ւ
թյան կկազա  մմմմա աաա կեկեկկկեկ րրր րր րպիպիիիիպիպիիչչ չ չննենեեննն  րրրրրի ի միմի մի միմիաաա աավվովովվ  րրուու մ մ ՀԿ-ի ի կկկոկոկ ղ ղմի միցց կակաազ զ մամաա----
կերպ ված միմիմիմի  ջոջո ց ցա ա ռոռոումնւմն  էրէրէէրէ ,,, ոոոոոոոո րրրիրիր ըըն նթաթաաաթ ց քոքոքոքոք ւմմւմւմւմ պպարարգ գևաևաաաատտրտտտր վ վվե-ե-
ցիցիցիցցց ն ն ն նն և ևև  պատ վվվվվվվվոգոգոոգոգգ ր րրրերերերեր ոոոու ւ շնշննշնորորրորոր հհհհհհհա ակաաալլ լլ լաաագագ րերրրրրեր սսսստատաաաա ցցանան աաաաաապ պպպպպրիրիրրիրիի լ լլ լլինինի  
ղաղարրրրրա աաբբաբաբբբ  ղաաաաաաաաադր բե ջաաաննն նննաա աակակ նն ննն սասասաահհհ հհմա նաագաաագ ծծծուոոո մ տետետտ  ղղիի ոուո  նե ցաաածծծ ծծ
իիիիրարրր  դդդդդարարարարր ձութ թթ թթյոյոյոոյ ւնւնննււննն ննննն ննե եերիրիրի ժժժժժժա մաաաան նն ննակակկկկ մասսսասն ն նա ա գիգի տտտտ տաա աա կակակկ ն ն պպպապպ րտ քը ը ըը
կաաակա տտտտտտ տա արաարածծծծ բժբժբժբբժիիիշի կ նեեեեր,  ՀաաաՀաաաայյյյյրերերերրերերեր  ն ննա ա կակակաաաանն ն մե մե ծ ծ պապատտտտտեե եեերրարար զ զմի մի միմի բբբբժժիժիժիիշկշկկկշկ---
վեվետ տտտտտեերարան ննեեեեր,րրր  ինչ պպպպեսես ննաևևևևևևև մմարրաաար տտտտաակական ն գոգոր ր րրծոոոծոծծծծ ղ ղղոոուււթ թթյոյունւն ն նե եեե երրրրիիիիի 
ժաժաժաաամմմ մմմմմաաաա աանանակկ խիխիիիխ զզզզզա խութթթթթ յ յաամա բ աչ քքքքիիիիիիիի ընընընընն կ կկկկկկածածաա զզինիննինիի ծծծ ծծա ռաաաայ յյ յողղղղղո  ն ներեր՝՝ մեմե մեմե մեմեմերր ր րրր
նո րօրրյ յաաաաա հեհեհերրոսոսսսս ն ննննե եեե րըրըրըրըրրը:
 Մի ջո ցցցաառառա  մմմաանանննանն մեմեմեկկկ ն նննարարարաարրրարկկից աաառ ռռռաջաջաջ հհհհյոոոուււրեր  րը ըըըըըըը ծած ղղղիկիկ նեեերերերերե դդրերեեցցցիիիցցից ն ն 

ԵՊԵՊԲՀ-ի բակակակկոոոււուուո մ մ տետետետետտ ղղղաղաաաղղաադդրրդրրդ վվվաված ծ  ՀՀՀՀՀՀաղ թթթթթթաաա անաաաաա կկկկի հու ւշաշաշշ  քքա աաաարիրիրիրիրիրիրրրրի մմմմոոոտոո ,
այայ ննն ննննոուոոո  հետտտտտևևևև և հահաաահահաաաննննն նդիդի սութ յյաայան ն դադահ հհհհլիիլիլիճ ճճճուումմ մ մե մեմեմեմեմեկկ կկկկկկկ րո պպպե ե լռուութթթ թ թ թյայյ մբ 
հահաաաաաաաար րրրր գեգգգգգ  ցինիինինինին զզզզզոհհվվ վ վվվաածաա  հե րոոոոոսս ննե րրի ի ի հիհիիհիիհիհի շշշշ շա ա տտտտատատտտտտակկկըը:ը:ըը

ԱԱ ԱԱԱԱԱռոռոոռող ղղղջաաջաջապպա աահոոուււթւ  յան կկկկազազ մ մաաաակեկեկեկեեկեր ր ր ր րրպիպիպիպիպպ չ նե րի ի միմի միմի միմիմիմիմիմիա ա ավովովովվ  ր րուու մմ ՀՀԿ-Կ-ի ի 
գոգոգգ րրրր րծծածածծ դդդդդդդիիիրիիր տտնօնօ րրեենենենենեն ՍՍՍՍմմ մ մբաբատ տ տ տ ԴԴ ԴԴաղղղղղղ բբ բ բբաաշաշա  յյանանն ն աաաաա ա սասասսասասաց,ցցց ոոր րր ր ր բժբժիշիշկկ նենենեե-
րըը մեմեմեմեմեմերրրրրր զզզզինին վվորոր ն ննննննե ե եեեե րիրրիի կկկկողող քքք քքին են ևևևևև մի մի մի միմիշտշտշտշտշտտշ պպպատատր րասասստ տտտտ տ եենեենեն կկկկկա-
տաաաատա ր րրրրրելելլլել իիրրենեննցցցցց մմաամամաամ ս նա գգգգգգիի իի տտատտ  կան աաաաաաառռռռռռ ռաաքե լոււթթ յոյու ւնընըընընընը՝՝՝ և՛և՛և՛և՛ խխխխխխխա աղղաղաղաղաղ ղղ ղղղղղ ղ
պապապապապայյմաաաաան ն ննննենենենե ր րրրրուուո մ,մմմմմ  և՛ մար տիտտտտտ  դաշ տոււււմմ:մ:
ՀՀՀՀՀՀ  ա ռողղղղղող ջ ջա ա պապապապաա հհհհհ հհուուուուոոո թթթ թթ թյայայայայայայյ ն նաախխխխ խաաաաաա արրար ր ր ԱրԱրԱ  մեմենննն  ՄոՄոՄոՄՄ ւ ւ րարաադդդ դյայանննն իիիիիիր ր րր

խոխոխոխոխ ս սսսքոքքքոքքոքումւմմ նշեշեշեշեշեց,ց, ոոոոորր ր րր մմաաամայյ յյյիիիի իիիիիսըսը ոոոոոո գ գգ գ գեշեշեշնչնչմմանան, մե մե մեմեծ հհահահհ ղ ղղ ղղթթաթան նննն ննակակ նե րիիիիիի 
ա մի մի միմիմիս է:է   ՆՆՆՆաՆաՆ  խ խաա րարաաարնրննն աաաա պպա քիիիինն ննննուուոո մ մ մամաղ ղթթթեեթեթ ցց ցց վիվիվիիի րա վովվոովորր ր րր րր բո լորրորոր 
զիզիիննննննծածաա ռռռռռաաաայոյողղ նենե րրրիինինի . ՆՆ Ն րրարր նցն  տո կոկոունւնւնւ աաաաչչ չչքեեեե րրրրոոււում մ այսսսսս օօ օրերերերեր րրիինինինի  
տետեե սսսսելել եեեեեեեեմ մ մի մի միաաայնննն մե կ ցաաննննննկոկոկոկկոկկութթ յուն՝ աաաա րրրրր ր րրաագագագա  վե րարարարաարա դդառ նալալալալլ շշշշարարարրրք,ք, 
խրխրրխ աաա ա ամամաամաատտ տ տտ ևև և և աաաաաաա նն նն ննա ռիկ պաա հ հելելելել հհհհհայ րրրրրեեե եենինինի սահ մաննննննննն ննննննե եե երըըրրրրը,,, մե մե մեմեր ե րեեեե---
խխխախ  ննեե եերիրի աաաան դոդոդոդորրրըրըրըրըրըրը, մե մեր ր աարարժժաաա անաաաա պ պաաատատտտվվվվվվութթ թթյոյոոոու նը:::
ՀԵՀ հոհհհոհոհհհ գաաաաբաբարձրձրձձձուոոո ներիրիիրիի խխորորորրրրրորորրհրհրդիդիիդիի հհհաաամա ակակակակա արգողղ ղղ ԿԿ ԿԿԿԿա աաաա րերեերրր նն ննն

Ա վագ յաաաաաաաաաննն ննը,ըըը շշնոնոր ր րհհհահահհա կա լութւթւթթււթյ յյոոոււււո ն ն հաաաայտյտտ ննննննե եեեելոլլլլ վ բոոոբոոոոլ լլլոր աաաաայնյնն 
բժբժբժբժժիշկ նեեեե րրրրիինիիի , ովովքեքեեեեր ի իիիրեենց նննններդ րորոորումնւմնւմն  ենեննն ու նեննենենեն  ցել իիիիիինչնչնչնչնչն -
պեպեպեեեես ՀՀայ ր ր րրե ենանանանանա կ կկ կկկանաննան մեծծծծծ պա տետեետետ ր րրրրրրրազազազզազազմմմմ մմմուում,մ,, աայյյնյ  պեսեսսս էէէէլ աապապապա  ր րրրրի-
իիիիլիլիին նննն նն ղա րա աաաբաբ ղ ղաաաաաաաա դրդրրր բ բբե ջաջջջջ  նա կակակակկ ն ն սսսասասսսսահհմամաննն ննագագագագագծծումմմ մմմմ մ տետետետեետ  ղի

ու ննե ե եե եցացցցց ծ ի րա դարարարարար ձձուոււթթթթ թթթթ յոյոյոյոյոուն նե րրիրի ժժաամմամամմմմ  ն նակակա ,, ա սաաաաց.ց.ցցցց  « Սա 
ՀՀՀՀՀաղաղղաղաղաղ թ թ թթթթա աաաաաաաա նաննա կի տո նիննինիի ննննվիվվվ ր րվավաավավավ ծծծ ծծծծծ մի մի միմի ջջո ո ոցցցցաց  ռռռռռոււմմ էէ, և  մե մեմեմենքնքնն  չենենք 
կակակակակաա րրող աաայդյդյդյդդ հա մամամամ  տ տեքեքքսսսսստոտտտտտ ւմւմւմւմւմ չչչչաաաաաաաաառառառաառ նձ նաաացա  ննեեել բժիշշկշկկշ  ն նննեեե եեե եերիրրրրր ն: 

 ՆՆՆՆՆՆրրրրրաարր նքնքնքնքքնք ցու ցա բեեեբ  ր րրելել եեեենն նն ի րեր նցնցնցնն բբարարարարարա ձձձձրձ  մասսսսն ն ննա ագիգիգ  տ տտտտաաա ա ակականն ոո րարարրարակկ-կ-կկ
նենենենենեն րրըըը ռռառաազզզզ զմի մի միմիմիմիմիմի միմի դդդաաաաշշաշտտտ տտում՝ լի ի իինենեենենեն լ լովովվով և՛ զին վովոովովոոր,ր,ր,ր,ր ևև՛ բժժիշիշշշշկկկ կ կկկկ և և այայն ն պպպիպպպի սսսսսսի ի ի
բժբժժժժշկշշշ աա ա կականննն մի միմիմիմիմիմիջջջջամաաա  տութթ թթյոյունւն նննննեերե  են ի րարաաա կաաաա անանաց ց րրրերեեեր լլ աա ռռառառառռառ ջջջջնանանանաննան գ-գ-
ծոծոծոծոծոււմւմւււմւմւմւ , , աաա աաա աա ամեմեմե մեմեմեմեմե նա թեեժ ժ կե տտտե եեեեեեերորորրոր ւմւմւմմմ, ո րոնք շշշատաատաաատատ զզզզարարա  գգգաա աաաաացացաացացած երերրերերկրկրկ  ն ննե-ե-
րոոոոոումւմմմ գոուոււո ցցցցե աննհհհհհնանանաաարրր րր լիլիլիիլի ննե ր:

ԱյԱԱյԱյԱյն ննու հետև ևևև նանանաննն  շնոննն ր րհահահհհ  կ կաալալագ գ րերերրրր ևևևևևև  պ պ պ պպարարրգևգև ննն նեերերր հհհաաաանձձձձձնենենեեցցցցց
ապապապապաապ րրրրրրիլիլիլ յյ յաննաաաաանանան իի րա աաադդար ր ր րձոձոձոձութւթւթւթյ յյյուուունննենե ր րի ի ժաժաժաաժաա մմաա աանանակկկ հաայյրերերե ննննն նի իիի սաաաահ-հ-
մամմաամաաաաննն նը ը պպպապապպպպպպ շտշտտտշտ պպա նեեենեեն լլ լլլիիսիսիի աա ր ր րրիոիոիի ւթւթ յյամամմբ աաաչաչաչ քքիի ընընը կկածծ, վիվիվիվիիի րր ր րրրա ավովոոոո---
րոումւմւ սսսսսսսստտատաաաա ցցցցածածաա զզզզզզինիինիննն ծա ռա յողղղղղղ ն ներեր կկկկրտրտրտրտրտրրրր սեսես րր եսեր րրրժաժաժաժաժաանտնտնննն   Միիիի քք քքա յել 
ՍՍՍՍՍա հահահահահ կկկկ կ կ կ կկկյյայայայայ  ն ննննիինի , շաշաշաաշշաաաարրրրրրրքաքքքք  յին ԱԱԱԱԱԱԱԱրրր րմաաամաննն ԱԱԱԱ ԱԱվեվեվեվեե տտ տտտտտտտիսիսիսիսիի  յյյ յաաաա անիննն նն,նն,նն, շարարարրրք քքքքքքքաաաա-աա
յիյիիինն նննն  ԲԲ ԲԲԲեեեեեենինիկ կ կ Ե ղիաաաազազարր րրյա ննիիինինի ևև կրտր  սեր սսերեր ժժժժժժանննննա տտտ տտ  Շաննթթթ թթթթթ
ՂՂՂՂաաաա աաազազազազազազ ր ր յայա ննիինիի ::
ՀՀաննննն դդ դդդդ դիիիսասասաաավվ վվորորրոր միմիմիմի  ջոջոոջոցցցցառ մման աաաավ վ վվարարարր տտտտտտիցցցիցից հհհհհե ե եեե տտտոտտո  ՀաՀաՀաՀ յյյրերր  նա աա կակակկկկ ն ն 

մե ծ պաաաաաաա տե րաազ զմի միմիմի միմի միմի վվվվվե տե րան նե րրիրիր ն ն ընննննն դդդդդդ դդուուոունն նննեցց ԵԵԵԵՊԲՊԲԲՀՀՀ ռեռեռեռեեկկ կկկտտտոտ րըըըը::
Սրտաաամոմոոտտ ու հուզիզիիիիիչչ չ չչչ զրույցյյցյցյցի իիի ընննն թթթացաց ք քքուոււմ մմմմ պաաաա տ տտ տեեեեերարարարրարազ մի մի հհեե եերոոոոս-սսսսս
նեե րը կիկկիիկիս սսսվեվվ  ցին իիիիի ր րենենննննցցցցց մամմամամարր ր րրտտտաատաա կ կկանան հհհի ի ի իիշոշոշոշոշոշ  ղղղղութ թթթթթթթյուն ննննեեե րոով վ և ևև  հհհհուույյսյյ  
հաայտյտ նե եեեեեցիցիցիցիցիին, որրրրր երերկկ կրորումմմւււմմմմ կկկկկկտիտիիիր ր րր րի ի իի իի խխախախխխխաախախախ  ղղ ղղ ղղա ղղղողղութւթթթյյ յ յ յյոուո ն:::: 
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ն զգա ցո ղու-
իս սրտե րում

էլ ապ րում էր հույ սի այն նշույ լը, թե մի  գու ցե ապ րի լի 2-ին 
սկսված կրա կոց ներն ուղ ղա կի սադ րանք էին թշնա մու կող-
մի ց, սա կայն այդ կար ծեց յալ սադ րան քը պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րով տևեց 4 օր, իսկ ոչ պաշ տո նա կան՝ այն սկսվել 
էր դեռ ապ րի լի 2-ից շատ վաղ և շա րու նակ վում է մի նչ օրս, 
ո րի արդ յուն քում մե նք տա լիս ենք նո րա նոր զո հեր:
Եվ ինչն է առավել կարևոր այս պարագայում՝ վի րա-

վոր զին վոր նե րի կող քին ի րենց անմն  ա ցորդ աշ խա տան-
քով մշտա պես կանգ նած են մե ր բուժ քույ րե րը: Ցավոք, 
մե  զ մոտ հա ճախ այն քան էլ չի կար ևոր վում բուժք րոջ դե-
րը, սա կայն հի վան դին ու բժշկին ա մե  նից մոտ կանգ նած 
մարդն ու ան մի  ջա կան լա վա գույն օգ նա կա նը բուժ քույրն 
է: Այս գո յա կան ան վան երկ րորդ՝ քույր ար մատն ար դեն
այն քա՜ն բան է ա սում… « Քո՛ւյր, օգ նիր, քո՛ւյր, վատ եմ …,-
հա ճախ ենք լսում կյան քում, ֆիլ մե  րում. լսե լով գթասր-
տութ յուն, օգ նութ յուն  ա ղեր սող այս բա ռե րը՝ քույ րը չի
ու շա ցել, չի հա պա ղել, չի դժգո հել: Քույ րը, բուժ քույ րը, ում 
հո գա ծութ յամբ, նվի րու մով, հա ճախ էլ՝ կյան քին սպառ-
նա ցող վտան գով շատ վի րա վոր զին վոր ներ են փրկվել 
Ար ցախ յան ա ռա ջին գո յա մար տի տա րի նե րին, այ սօր էլ  
շա րու նա կում է ի րա կա նաց նել իր աշ խա տան քը և նույն 
հո գա տա րութ յամբ, սի րով և ն վի րու մով է կա տա րում իր 
պարտքը՝ այն պես, ինչ պես զին վո րը՝ մար տա դաշ տում:
Դուք կհարց նեք՝ վախ չու նե՞ն, արդ յոք, այս փխրուն կա-
նայք, ով քեր ի րենց օր վա մե ծ մասն անց կաց նում են ար-
յան մե ջ, եր բեմն  մա հա ցող զին վոր նե րի ձեռ քը բռնած՝ եթե 
անկարող  են օգ նել նրանց: Երևի թե այդ վա խի զգա ցումը 
չքանում է, երբ պատ գա րակ նե րով ծանր վի րա վոր ներ են 
բե րում, որոնք շատ ան գամ հենց ի րենց զա վակ նե րի տա-
րի քին են: Եվ այդ նույն պա հին նրանք բո լոր վի րա վոր զին-
վոր նե րի մե ջ տես նում ու փնտրում  են ի րենց որ դի նե րին, 
ի րենց հե րոս նե րին…
Ապ րիլ յան  քա ռօր յա պա տե րազ մի  օ րե րին, կրկին վե-

րապ րե լով հո գում չմա րող ցա վը, այս ան գամ բուժ քույ րերն 
օգ նում էին մե ր նո րօր յա հե րոս նե րին, ով քեր ի րենց ա նօ-
րի նակ սխրան քով, ա րիութ յամբ գերազանցեցին ի րենց 
պա պե րին, նախ կին ա զա տա մար տիկ նե րին, ով քեր պատ-
րաստ էին ի րենց ան դա մա հատ ված ոտ քե րը պրո թե զա վո-
րե լուց հե տո ան գամ  մե կ նել Ար ցախ՝ դիր քեր, լու ծել ի րենց 
և  ի րենց ըն կեր նե րի վրե ժը:
Մա յի սի 12-ին աշ խար հի տար բեր երկր նե րում նշվում էր 

բուժ քույ րե րի մի  ջազ գա յին օ րը:  Մու րա ցան հա մալ սա-
րա նա կան հի վան դա նո ցում տո նի առ թիվ կազ մա կերպ ված 
մի  ջո ցա ռու մը նվիր ված էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ան կա խութ յան գա լիք 25-ամ յա կին և մե ր ե ռա պա տե-
րազմն  ե րին՝ Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տի, Հայ րե նա կան 
մե ծ պա տե րազ մի  հաղ թա նա կի և Շու շիի ա զա տագր ման 

օ րե րին: Մի ջո ցա ռու մը ներ կա յաց ված էր հե րո սա պատ ման
տես քով՝ մե ր որ դի նե րի և բուժ քույ րե րի ան ցած հե րո սա-
կան ու հաղ թա կան ճա նա պար հի մա սին, որի ըն թաց քում
շնոր հա կա լագ րե րով և ն վեր նե րով պարգ ևատր վե ցին այն
բուժ քույ րե րը, ով քեր պա տե րազ մի  դաշտ էին ու ղար կել
ի րենց զա վակ նե րին, ա մու սին նե րին:
Ցան կա նում եմ բո լոր բուժ քույ րե րին մաղ թել տո կու նու-

թյուն, գի տե լիք ներ ամ բա րե լու մե ծ ցան կութ յուն, սեր ու
նվիր վա ծութ յուն ի րենց աշ խա տան քի հան դեպ: Կ յան քը
շա րու նակ վում է ա մե ն բաց վող օր վա հետ, նոր մա նուկ ներ
են լույս աշ խարհ գա լիս, նոր հե րոս ներ են  ծնվում…. Ես
ու զում եմ, որ ոչ մի  զին վոր, ոչ մի  հա յոր դի մար տի դաշ տում
չհե րո սա նա, որ մե ր ջա հել տղա նե րը հուշ չդառ նան, որ հա-
յի ար դար հաղ թա նա կով ա վարտ վի մե ր հար ցի լու ծու մը, և
ամ բողջ աշ խար հում տի րի խա ղա ղութ յու նը:

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

 Մա յի սի 12-ը բ
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ԳԳ րեե թ թե 9 հաա զզզարարարարաարր տար վաա ա պաատտ մոմ ւ-
թյյուն ու ննե ցոցող այսս մամամաաամաաս ս սսսսնաանագգգիի տոութւթ յու նը՝ 
ստտո մաա տոո լո գգիաան, այյսօօր ր րր ՀՀՀՀ ՀՀՀ ՀՀաա աաայայյյ սստա նում 
բաա վա կկա ննին բաարձձր մաաաաա աակակարր դադադադադ կ կ ու նի: 
 Վեեր ջինն տտա րրի նեերիին իիիիիիիիրարակկա նանացցցվեվ լ են 
ո րրո շա կկի փոոփոո խ խոութթթթթ թթթյյյոյոյ ւնւն ն ներեր սստտո մա-ա-
տոո լո գիիա յիի ո լլոոր տտումմմ՝մ՝մ՝մ՝ կար գա վոր վվել է էէ
հիի վաննդդ նե րրի պաատտշաաաաաաճ ճ սպսպա սար կոկու մը, 
նկկատ վվում  է ծծա ռաայյոոոութ յուն նեե րիի ո րաա կի 
բաարձ րրա ցոում:
ՉՉնա յած  ՀՀա յասասսսս տ տաանը ոոր րակակա  յ յյալալ 

աա տամնմնա բբու ժաա կան ծա ռռա յոյութւթ յ յուուն ննն նենեենն ր ր
ոււ նի ևև մրրցցու նաակ է աաաաաշ շ խխաարր հհոումւմ՝՝ դեեեդեեդ ռռևևռռ ս ս 
շաատ աանե լլիիք ներր կանն աայսյս աաս ս պպապաա րր րե եեեզոզզոոոզոզոզ ւմւմմւմմւմմւմմւ :::
 ԹԹեև հհայ մմաս ննա ագեգետ տտնեննենն ր րրըը ը փփոփորրձոձոումւմւմւմմմմ եեեեեեեեն ն
աանմիջջա պեես տի րա պեպեեե տ տտ տելելել հհաամամաաաաաաաաաշշշշշշշխախխար-ր
հաա յին նո րորութթ յյոււնն ններրինիննն՝ հհնհննաաա աաաա աարրա վվո որորու-
թյթյան սսահ մանան նե րոումւմ դդրարաաաանքնքնքնքնքնքնքննննն կկիի րարա ռե լով 
 ՀՀա յաս ս տատ  նում,մ, աայ նոու ւամեամեմեմեամեամեամեմեա նննանանանայնիվ, լլի ինում 
ենեն նաևև դդժգժգո հոութւթթ յյյյոուուուոոոո նննեերր և ևևևևևև  բ բո ողոք ք ներ 
մամաս նա գի տաակկանանննն պպպատ րրասա տտվավվվվվվա ծծուո թ յաան ն
վեե ր րա բեր րյայալ: ԱԱԱԱյյյդյդ բաա ցը լլրրաց նենե լլոոուուոոո  հաա մար 
մե մերր ոու սա նոնոնոող ղննե րըը մշշտտա պպեես կկկկկկկազաաաա մ մա-ա
կեր պում եեեեն ն կոոն ֆեե րաննս ներր, գի տաաաաատա կկկկանան 
քննար րր կկոկոկ ւմնմն  երր, ո րրոնցց մի  ջոոցցով միմիմմ յաաանանաա ց 
են փփփո խխաանն ցոում ի րենենց գգի տե լիլիք քնե րը,ըը,ը, 
հննաա րրա վվո րորութ յյուն են ու նենե նում հար ցեր 
տտալ ի րերենցց դաա սաա խոսս նե րիրին և ստա նալ 
սսպաա ռիչ չ պաա տտաաս խխաննն ներ, ո րոնքք հե տա-
գգա յուում կկօգ գ տաատ  գ գորր ծենն ի րեենց մաաս նա գի-
տտակկաան կաատաատ  ր րե լաա գորործ մաան մե ջ:ջ:
Ն Նմաա նաա տիիպ պ կկոն ֆֆե րաանս ննե րի շաար րքին 

էէր դաասվվոում բժբ շկշկա կկան հհա մալալ սա րաա ն նում 
տտե ղի ի ու ննեցաած թեթե րաապև տտիկ և և ըն տաա ն նե-
կական ստոո մա տ տո լոո գիաա յի աամ բիոո նի 5-րրդ 
 հոո բել յյա նաա կաան ն գիի տա կական կոկոն ֆեերրան սըը, 
ո րրի ընն թաացցքոումւմ զեե կույյցցնե րոով հհանա  դեսս 
ե կկան աամ բբիոի  նիի ու սսա նոո ղ ղա կաան գիգի տա-ա-
կաան ըննկկե րոութ յաան տաաս ոււսաս  ննոող ներեր:
ԵԵՊԲՀՀ ստոո մա տտո լո գգիա կական ֆաֆա կուուլ տե-

տիի դե կաան  ԼԼաա զաար Ե սսա յա աննը, ողղ ջու ննե լոովվ 
նեերկա նեե րինն, նշեեց, ոորր նմմա նաա տիպպ միմի -
ջոո ցա ռումնւմն  ե րրը շաար ժիիչ ուժւժ են դաառ նոոււմ 
ուսսա նողղ նե րիի հաամ մարր::
 ԶԶե կույցցնե րիից հհետոո անցնց կացց վեցց փփաակ 

քվվեար կոկութ յոուն, իին չիի արդդ յուն քքումմ ընտտր-
վեե ցին եե րեքք լա վվա գոույն աշ խխա տտանա քք ննե--
րըը, ո րոոննք տտեղ կգտտնենն գի տտա կական ամմ-
սաագ րե րրում: Հոո բել յյա նաա կանն գգիի տաա ժոո-
ղոո վի կկա պաակցցութ յաամբբ տրվրվե ցիցին նաաև 
լրրացու ցցիչ մրցցա նաակ ներեր՝  Լաա վաա գոույնն 
տտե սա շշա ր, ԳԳործծ նա ակկան նշնշա ննակկոււ-
թթյու ն,, ԱԱնհհեեր քեե լի աշ խխաա տաա սիի րուու-
թթյու ն,, Էքքստտ րե մաա լը ստս ոո մաա տոո լոո գիաիա-
յոու մ, Անն հե տտաձ գգե լի ի ի րրա վվի ճճաակկնեե րը 
ստտո մաա տո լոլո գիաա յու մ մ և  աայլ լ աան վ վա ա ննա-
կաար գեե ր րումմ:

ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳ եեեեեեեեեե եեեե 999 հհ վ մմ

   ՀՈ ԲԵԼ ՅԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈՆ ՖԵ ՐԱՆ Ս   ՀՈ ԲԵԼ ՅԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈՆ ՖԵ ՐԱՆ Ս



Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը մի շտ 
էլէ  փնտրել է հա մա գոր ծակ ցու-
թյթ ան բազ մա զան ու ղի ներ տար բեր 
երե կր նե րի կրթօ ջախ նե րի հետ:  Դա 
աառա ջին հեր թին հնա րա վո րութ-
յոյուն է ըն ձե ռում դուրս գալ մի  ջազ-
գգա յին աս պա րեզ, ու նե նալ զար-
գգաց ման ո րո շա կի խթան, ինչպես 
նան և դրանով հիմ քեր են ստեղ ծվում 
իիրականացնելու հա մա տեղ հե տա-
զոզ  տութ յուն ներ և կրթութ յան ո րա կը 
բբա րե լա վող ծրագ րեր, նաև կազ մա-
կեկ ր պե լ վար պե տաց դա սեր:
Այդ կա պակ ցութ յամբ էր հեր թա-

կկան հան դի պու մը հայ ստո մա տո լոգ-
ննե րի և Ն յու  Յոր քի հա մալ սա րա նի 
աատամն  ա բու ժա կան քո լե ջի (NYUCD) 
պապ տ վի րա կութ յունների մի ջև:
Հան դիպ ման ըն թաց քում քո լե ջի 

փոփ խ դե կան Ս յո ւարթ  Հիր շը ԵՊԲՀ
ստս ո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
դդե կան  Լա զար Ե սա յա նին ներ կա-
յայաց րեց  Հա յաս տա նի մար զե րի ե րե-
խխա նե րի շրջա նում նա խա տես վող 
ծծրագ րի ման րա մաս նե րը:  Նա տե ղե-
կկաց րեց, որ քո լե ջի մաս նա գետ նե րը, 
ընը դգրկ ված լի նե լով տար բեր ծրագ-
րրե րում, ար դեն 20 տա րի է աշ խար-
հիհ  տար բեր վայ րե րում ծրագ րեր են 
ի իրա կա նաց նում` ա տամն  ա բու ժա-
կակ ն, կրթա կան ու հե տա զո տա կան 
ծած  ռա յութ յուն ներ տրա մադրե լով 
աանա պա հով բնակ չութ յա նը: Դե կանն 
աասաց, որ ի րենք հա մա գոր ծակ-
ցցոցոց ւմ են  Հա յաս տա նի մա նուկ ներ
հիհիհիհհիմն մն մնաադ դ րարա մի մի  (C(COAOAF)F) հհետետ ևև  այայժմժմ 

հնա րա վո րութ յուն ներ են փնտրում 
հա ման ման ծրա գիր ի րա կա նաց նել 
նաև  Հա յաս տա նի գյու ղա կան հա-
մայնք նե րում:
Տե ղում կա րիք նե րը գնա հա տե-

լու նպա տա կով նրանց թի մը ե ղել 
է  Լո ռու և Ար մա վի րի մար զե րի 5 
դպրո ցներում և  հե տա զո տութ յան 
արդ յուն քում ե կել եզ րա կա ցու-
թյան, որ ծա ռա յութ յուն նե րի կա րի-
քը բա վա կա նին բարձր է: Ս .  Հիրշը 
նշեց, որ ի րենց կող մի ց ա ռա ջարկ-
վող ծրագիրն իրականացնելու 
նպատակով  Հա յաս տան կժա մա նի 
ստո մա տո լոգ նե րի, դա սա խոս նե րի 
և շր ջա նա վարտ նե րի մե ծ թիմ` ի րենց 
հետ բե րե լով անհ րա ժեշտ սար քա-
վորումն  եր և ն յու թեր, ինչ պես նաև 
կանց կաց վեն տե ղի մաս նա գետ նե րի 
վեվեվեվեվ րրրրրաա ա ապապապապապ տտ տ տրարարարար ստստստստմ մ մանանանն դդդդդաաասեսեսեսեր:ր:ր:րր

Լ. Ե սա յա նը կար ևո րեց ցան կա ցած
կան խար գե լիչ ծրագ րի ի րա կա նաց-
ման հնա րա վո րութ յու նը մե ր երկ-
րում և ն շեց, որ մե ր մաս նա գետ նե-
րի կող մի ց ևս նմա նա տիպ ծրագ րեր  
ի րա կա նաց վում են:
Հա յաս տա նի մա նուկ նե ր հիմ-

նադ րա մի  գոր ծա դիր տնօ րեն Ա նուշ
Ե դի գար յա նը հայ կա կան կող մի  հետ
քննարկ ման ըն թաց քում ներ կա-
յացրեց ի րենց գոր ծու նեութ յան 12
տա րի նե րի փոր ձը՝ նշե լով, որ ի րա-
կա նացվող ծրագրերն ուղղ ված են
ե րե խա նե րի կյան քի ո րա կի բա րե-
լավ մա նը և ընդգ ծելով հատ կա պես
գյու ղա բնակ ե րե խա նե րի շրջա նում
կա րիե սի դեմ պայքարը:

ՈՒՐ ՎԱԳԾ ՎԵ ՑԻՆ Ն ՅՈՒ  ՅՈՐ ՔԻ ՈՒՐ ՎԱԳԾ ՎԵ ՑԻՆ Ն ՅՈՒ  ՅՈՐ ՔԻ 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ Ա ՏԱՄ ՆԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՔՈ ԼԵ ՋԻ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ Ա ՏԱՄ ՆԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՔՈ ԼԵ ՋԻ 

ՀԵՏ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԸՀԵՏ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԸ

հն վ ննե են փն մ Լ Ե ն կ և ե նկ ծ

Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի քո լե ջի աշ խա-
տա կից նե րի հա մար 
անցկացված Կա րո-
ղութ յուն նե րին մի տ ված 
ու սումն  ա ռութ յան գործ-
ըն թա ցի կազ մա կերպ-
ման և  իրա կա նաց ման 
արդյու նա վե տութ յան 
բարձրա ցու մ թե մա-
ով վե րա պատ րաստ-
ման դա սըն թաց ները 
վավա ր րեցեց ՄՄԿՈԿՈՒԶՒԶԱԿԱԿ-իի 

 Սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան և  մի  ջազ գա յին հա-
մա գոր ծակցութ յա ն բաժ նի մաս նագետ  Ռո բերտ Իս-
րա յել յա նը:  Դա սա վանդ ման թե մա ներն էին՝ Պե տա-
կան կրթա կան չա փո րո շիչնե րի ներդր ման և  ի րա-
գործ ման ձեռք բեր ված արդ յունք նե րի վերլու ծութ յուն
և գ նա հա տու մ, Մո դու լա յին ու սումն  ա կան ծրագրի
կազ մում, ու սումն  ա ռութ յան գործըն թա ցի պլա նա վո-
րու մ, Ու սա նո ղի ակ տիվ ու սումն  ա ռութ յան ա պա հո-
վու մը,  Կա րո ղութ յուն նե րի գնա հատ ման մո տեցումն  ե-
րի կա տա րե լա գոր ծու մը, Կա նանց և տ ղա մարդ կանց
ի րա վա հա վա սա րութ յան հի մախն դիր ների հնա րա վոր
դրսևո րումն  ե րը և դ րանց կան խար գել ման քայլե րը: Այս
բնա գա վա ռում ՄԿՈՒ հաս տա տութ յուն նե րի ա նե լիք նե-
րըրը::
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 Քաղց կեկե ղի, այդ թվովում ման կա կան 
քաղց կեե ղի վերացմաման դեմ պայ քա-
րը չի սսահ մա նա փաակ վում մեկ  օ րով, 
այն ո լոր տի նեեր կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ  ևևո ղա կան ևև  շա րու նա կա կան 
աշ խխա տան քի արդ յունքը պետք 
է լլինի:  Մի շաարք միջազ գա յին և 
 տեե ղա կան կաազ մա կեր պութ յուն ներ, 
իննչ պես  Հա յաաս տա նում, այն պես էլ 
աամ բողջ աշ խխար հում, հա մախմ բում 
եեն ի րենց ոււ ժե րը՝ քաղց կե ղի դեմ 
պպայ քա րե լու հա մար:  Դա րի կար ևո-
րա գույն խնդդիր նե րից մե  կը լու ծե լու 
հա մար ամեմեն  տա րի տար բեր երկր-
նե րում կազզ մա կերպ վում են գի տա-
ժո ղովներ, հա մա ժո ղովներ, վե րա-
պատ րաստտ վում են մաս նա գետ ներ: 
 Հա մա գոր ծակ ցութ յունն այս բնա-
գա վա ռում ա ռա ջին հեր թին նպաս-
տում է փոոր ձի, տե ղե կատ վութ յան 
փո խա նակ մմա նը:
Այս կա պպակ ցութ յամբ բժշկա կան 

հա մալ սա րաա նում կա յա ցած մի  ջազ-
գա յին գի տտա ժո ղովին ներ կա էին 
ո լոր տի հաայտ նի փոր ձա գետ ներ 
ու բժշկա գգի տութ յան կար կա ռուն 
դեմ քեր քաղղց կե ղի ա մե  րիկ յան և 
 հա յաս տան յաան ա ռա ջա տար կենտ-
րոն նե րից:  ԿԿաազ մա կեր պիչ ներն էին 
բժբ շկա կան հահա մալ սա րա նը, ար յու-
ննա բա նութ յանն և  ու ռուց քա բա նու-
թթյան հայ կա կկան ա սո ցիա ցիան, 
"CCity of Smile" հիմն  ադ րա մը, ե րի-
տաա սարդ ոււ ռոռուց քա բան նե րի և 
 մանան կա կան ար յոու նա բա նութ յան և  
ու ռոուց քա բա նութ յաան հայ կա կան 
խմ բբերե ը:  Գի տա ժոժո ղո վի ա ջա կից-
ներնն էին ՀՀ ա ռոողղջա պա հութ յան 

նա խա րա րութ յու նը, Ա ռոռող ջութ յան 
կա մուրջ բա րե գոր ծաա կան հիմ-
նադ րա մը, IDeA հիմն մնաադ րա մը,  Հայ 
օգ նութ յան ֆոն դը,  Հա յաս տա նում
Ա մե  րի կա յի շշրջա նա վարտ նե-
րի մի ութ յու նը,  Հա յաս տա նում 
 Հար վար դի ա կումւմ բը և Go2 Armenia 
կազմակերպութթյյունը:
ԵՊԲՀ ռեկ տորոր Մ.  Նա րի ման յա նը 

նշեց, որ ու ռուց քա բա նութ յու նը 
բժշկա գի տութթ յան հիմն  ա կան և 
 կար ևո րա գոււյյն ուղ ղութ յուն նե րից
մե կն է, որն ոու նի մշտա կան զար գաց-
ման անհ րարա ժեշ տութ յուն: Ո լոր տի 
զար գացմաա ն նը նպաս տե լու նպա տա-
կով նմա նաա տիպ գի տա ժո ղովն  ե րի
արդ յունք նեերն ի րենց ար տա ցո լումն  
են գտնումմ ու սուցման թե՛ նա խա-
դիպ լո մա յիին փու լի ու սումն  ա կան
ծրագ րե րոււմ, թե՛ հետ դիպ լո մա յին
շրջա նի հե տտա զո տա կան նա խագ ծե-
րում:
ՀՀ գլխա վվոր ու ռուցքա բան, ԳԱԱ

թղթա կից ան դամ  Հայ րա պետ
 Գալստ յա նըը շնոր հա կա լութ յուն
հայտ նեց բբժշժ կա կան հա մալ սա րա-
նի ղե կա վա րրութ յա նը նման մի  ջո ցա-
ռումն  երի հաա ճ ճախակի կազ մա կերպ-
ման հա մար և  ընդգ ծեց, որ նման
գի տա ժո ղովն  եերը հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս քննաար կե լու ո լոր տի ար դի
խնդիր նե րը և դ դ րար նց լուծ ման ու ղի-
նե րը:
Ա ռող ջա պա հութթ յան հա մաշ խար-

հա յին կազ մա կեր պպութ յան տվյալ-
նե րով քաղցկե ղա յիյին հի վան դու-
թյուն նե րը ե րի տա սարր դա ցել են, և 
 շա տա ցել է այս հի վաան նդութ յուն նե-
րով տա ռա պող նե րի թի վվը.ը  մաս նա-
վո րա պես  Հա յաս տա նում՝մ՝ ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րոութւ  յան 
տվյալ նե րով, նրանց թիվը կրկկնան -

կի ա ճել է: Ուս տի այն հան դի պում-
նե րը, ո րոնք նվիր ված են չա րո րակ 
ու ռուցք նե րով հի վանդ նե րի վաղ 
հայտ նա բեր ման և  բուժ ման խնդիր-
նե րին, ու նեն ոչ մի այն ա ռող ջա պա-
հա կան, այլև պե տա կան կար ևոր 
նշն ա նա կութ յու ն, - նշեց ՀՀ գլխա-
վվոր ու ռուց քա բա նը:
ԲժԲ շ կա կան հա մալ սա րա նի գի տութ-

յաան ն գծով պրո ռեկ տոր Կ. Են կո յա նը, 
խո սսե լով ԲՈւՀ-ում ի րա կա նաց վող 
հե տաա զո տա կան ծրագ րե րի մա սին, 
նշեց, որ դրանք կար ևոր տեղ են 
զբա ղեցցնոն ւմ ԲՈւՀ-ի գի տա կան գոր-
ծու նեութ յայան մե ջ. Մեր հա մալ սա-
րա նի գի տաական և  հե տա զո տա կան 
փի լի սո փա յութթ յ յունն այն է, որ պես զի 
նման քննար կումն մն  երն ի րենց շա րու-
նա կութ յու նը գտնենեն հե տա զո տա-
կան ծրագ րե րու մ:
Ե լույթ նե րից հե տո մաս նա գի տա-

կան զե կու ցումն  ե րով հան դես ե կան 
ԱՄՆ-ից ժա մա նած հայտ նի ու ռուց-
քա բան ներ, հե մա տո լոգ ներ, տե ղի 
ու նե ցան նաև նեղ մաս նա գի տա կան 
վար պե տաց դա սեր:

« ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐԵՆՔ« ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐԵՆՔ
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Իբրև ա ռա ջին քրիս տոն յա ներ և
մահ մե  դա կան նե րի հար ևան ներ, հա-
յե րը մի շտ էլ հայտն վել են կրո նա կան
հա կա մար տութ յուն նե րի կի զա կե տում:
Մեզ քաջ ծա նոթ է «ցե ղաս պա նու-
թյու ն, «աք սո ր, «տե ղա հա նութ յու ն
բա ռե րի ի մաս տը: Ըստ ի րենց ընտ րած
կամ ա կա մա հայտն ված երկր նե րի՝
հա յերն ապ րել են ժո ղովր դա վա րու-
թյուն նե րի պայ ման նե րում կամ բռնա-
պե տութ յուն նե րի տակ, այդ երկր նե-
րի իշ խա նութ յուն նե րի մաս կազ մե  լով
կամ չկազ մե  լով, ապ րե լով պա տե րազ-
մի  կամ խա ղա ղութ յան մե ջ, բայց գրե-
թե մի շտ պահ պա նե լով ի րենց հա տուկ
հզոր ինք նութ յու նը: Ինչ պես 1915-ի
ար յու նա լի կո տո րա ծից հե տո հա յե րը
ստիպ ված ե ղան թող նել ի րենց ստեղ-
ծած ու ա րա րած բա րիք նե րը, այն պես
էլ   Սի րիա յում տե ղի ու նե ցած սար սա-
փե լի պա տե րազ մի  հետ ևան քով հա-
զա րա վոր մար դիկ մն ա ցին ա նօթ ևան 
և ս տիպ ված բռնե ցին աս տան դա կա նի
ցու պը՝ փր կութ յուն ո րո նե լով գաղ թի
ճա նա պար հին: Ի հար կե, այս ա մե  նից
կրկին ան մասն չմն ա ցին հա յե րը, ով-
քեր, թող նե լով ի րենց երկ րորդ հայ րե-
նիք դար ձած եր կի րը, փրկութ յան փա-
րոս ընտ րե ցին   Հա յաս տա նը:
Հա զա րա վոր մե ր հայ րե նա կից նե րից

է նաև նյու թիս հե րո սու հին՝ Էվելինա
Մանուկյանը, ում ըն տա նի քը, թող նե-

լով իր ստեղ ծած բա րիք նե րը, մի այն 
մտա ծե լով զա վակ նե րի ա պա հո վու-
թյան մա սին, ներգաղթեց   Հա յաս տան:
 Մեծ կա րո տով ու հույ սե րով լե ցուն՝ 

նա ան մի  ջա պես դի մում է իր Alma Ma-
ter հա մալ սա րա նը, որ տեղ ա վար տե-
լուց ան մի  ջա պես հե տո 1995-ին ըն դուն-
վել էր ար տա սահ ման ցի նե րի հա մար 
լե զու նե րի ամ բիոն և ս տա ցել բարձ-
րա կարգ ո րա կա վո րում՝ աշ խա տե լով 
13 տա րի:  Պետք է նշեմ նաև, որ 1997 
և 2005 թվա կան նե րին  Մոսկ վա յում, 
 Պուշ կի նի ան վան պե տա կան ինս տի-
տու տում Է.  Մա նուկ յանն ան ցել է ռու-
սաց լեզ վի դա սա վան դող նե րի ո րա կա-
վոր ման բարձ րա ցման դասընթացներ:
 Սա կայն բժշկա կա նում թա փուր տե-

ղի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով նա, 
իր հույ սը չկորց նե լով, որ հայ րե նի քում
կգտնի բա րի մարդ կանց ա ջակ ցութ յու-
նը, ԵՊԲՀ ռեկ տոր Մ.  Նա րի ման յա նի 
խորհր դով և  ա ջակ ցութ յամբ դի մում 
է Հե րա ցի ա վագ դպրո ցի տնօ րեն 
  Նա րի նե   Սարգս յա նին՝ աշ խա տանք 
ստա նա լու ակն կա լի քով:
Եվ ա հա նա դպրո ցում է և  վա րում 

է ռու սե րեն լեզ վով ֆա կուլ տա տիվ 
խմբակ՝ դպրո ցի 101 և 102 բիո քի մի ա-
կան հոս քի ա շա կերտ նե րի հա մար, 
ով քեր հե տա գա յում նպա տակ ու նեն
ըն դուն վել բժշկա կան հա մալ սա րան:
Ու նե նա լով աշ խա տան քի մե ծ փորձ ար-

ԿՐԿՆԱԳԱՂԹԻ ՃԱՄՓԱՆԵՐԸ ԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԿՐԿՆԱԳԱՂԹԻ ՃԱՄՓԱՆԵՐԸ ԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
 Մենք մի նչև ե՞րբ պետք է մն անք՝ թա փա ռա կա նի խա րա նը մե ր ճա կատ-

նե րին:  Մինչև ե՞րբ պետք է թա փա ռենք այս աշ խար հում՝ ա ռանց մե ր ար մատ-
նե րը ամ րապն դե լու:  Հա յի յու րա քանչ յուր սե րունդ, կար ծես թե, ան պա կաս չի 
մն ում ող բեր գութ յուն նե րից՝ ոչ դա րասկզ բին և  ոչ էլ՝ դա րա վեր ջին: Ե ղեռ նի մի -
լիո նա վոր զո հե րի ձայ նը 100 տա րի հե տո է մի այն աշ խար հին հաս նում: Բայց
արի ու տես, որ 21-րդ  դա րում էլ կրկնվում են ցե ղաս պա նութ յուն նե րը՝ նույն
ձե ռագ րով ու բար բա րո սութ յամբ: Թ վում է՝ այս նոր դա րաշր ջա նը պետք է լի-
ներ հան գիստ ու խա ղաղ, այ նինչ՝ հար յուր հա զա րա վոր հայ գաղ թա կան ներ 
կրկին լքե ցին ի րենց հա րա զատ դար ձած օ ջախ նե րը, կրկնա գաղթ ապ րե ցին
մե ր հայ րե նա կից նե րը՝ սի րիա հա յե րը:  Խոսքը նյու թիս հե րո սու հու բժշկականի 
շրջանավարտ ա մուս նու՝ Մինաս Սարգսի մասին է:  Լի նե լով այն սերն դի զա-
վա կը, ով քեր  Թուր քիա յի ազ գա կոր ծան քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով 
հաս տատ վել էին  Սի րիա յում, այժմ էլ այդ նույն պատ ճա ռով նա կրկնում է իր 
պապերի ճակատագիրը: Այս դժոխային պատմության մի ակ լուսավոր կետը
թերևս այն է, որ նորագաղթի ճանապարհները նրա ընտանիքը Հայաստան են
բերում:

( )ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ ՀՈւՆԻՍ 2016 N 25-26 (1336-1337)116



 Հայ րե նիք ններն ապ ր� մ եեն հայ րե--
նա սի ր� թ յաամմբ, կոր ծան վ� �մ՝ դրաա 
պա կա սի պպաատ ճա ռով: ՀՀայ րե նա--
պաշ տա կանն դաս տիա րա ակ� թ յ� ն՝՝ 
ա հա մե ր փրրկկ� թ յան խա րիիս խը...:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆՆԺԴԵՀ

Ա ս� մ ենն՝՝ հայ րե նասիի ր� թյ�--
նը սկսվ��մմ է ըն տտա նի քի ց:: 
 Յ�  րա քանչ յ�� �րը պետք է է հայ րե--
նա սի րա կանն դաս տիա րաա կ� թ յ� նն 
ստա նա:  
 Մա տաղ սսեերն դի հայ րեննա սի րա--

կան դաս տիիիա րա կ� թ յ�  նըը մշտա--
պես գտնվեել է դպրո ցի �� շադ ր�--
թյան կենտ րրոո ն� մ, քա նի որ ման--
կ�թ յ� նն ���  պատա նեկկ� թ յ�  նըը 
ա մե  նան պասս տա վոր շրջջան ներնն 
են ան ձի մմոոոտ հայ րե նի քիի նկատ--
մամբ իր պաաատ կե րա ց� մն  եե րը ճիշտտ 
ձևա վո րե լ� , սի րո զգաց մ�� նքն ար--
մա տա վո րե լ��  և  որ պես հաայ րե նի քիի 
պաշտպա նիի գի տակ ց�  մը սեր մա--
նե լ�  հա մարր::
 Հայ րե նի քը ը մի այն հողն �  ջ�  րըը 

չեն, ո րոնք կկաարիք � նեն պաշտ պա--
ն� թ յան:  Հաայայ րե նի քը նաև և մի  մեծծ 
տ� ն է, ընտտա նիք, ո րի հեետ մար--
դը պետք է աաշ խա տի, ո րը պետք էէ 
ծաղ կեց նի ևև  դարձ նի բաարե կեցիկկ 
և  ար ժա նա վվա յել ապ րե լ��  վայր:: 
 Հայ րե նի քը պպպետք է լի նի այյն վայ րը, 
որ տեղ ապ րեեելը յ�  րա քանչ յ�� ր ան ձիի 
հա մար պա տտտիվ կլի նի:
Այս մտայյնն� թ յամբ էլ մա յիս--

յան ե ռա տոո ննին ըն դա ռաջջ ԵՊԲՀՀ 
« Հերա ցի աա վագ դպրո ցցի ա շա--
կերտ ներն աայյ ցե լեցին ՀՀ պաշտպա--
ն� թ յան նաա խխա րա ր� թ յանն « Մայրր 
 Հա յաս տա ն ռազ մա պատտ մա կանն 
թան գա րան, որ տեղ ծա ննո թա ցանն 
 Հայ րե նա կաանն մե ծ պա տե րաազ մի , Ար--
ցախ յան հերրոո սա մար տի հեե րոս նե րիի 
ան ցած �  ղ��ն, այն պատաա նի նե րիի 
սխրանք նե րիիին, ով քեր մե ր օ րե ր� մ,մ  
արժ ևո րե լով վ « Մահ ի մա ցեեալ ան--

մմա հ�  թիւ ն պաատ գաա մի  խորհհ� ր դը, 
չվվա րա նե ցին իի րենց ար յ�  նըը խառ-
նել մայր հո ղինն՝ սե փփա կան կկյան քը 
դդարձ նե լով անմմա հ�� թ յան օրիի նակ:
Ա շա կերտ նե րիի հայ յրե նա սիրրա կան 

դդաս տիա րա կ� �թ յ�  նըը « Հեե րա ցի
աա վագ դպրո ց�� մ մի միշտ �  շշադ ր� -
թյթյ� ն կենտ րո նն� մ էէ: Այդ նպպա տա-
կով պար բե րաա բար կազ մաա կերպ-
վվ� մ են տար բբեր միմի  ջո ցա ռ�� մն  եր՝ 
սե մի  նար ներ, հհան դիի պ� մն  երր, հայ-
րե նա սի րա կանն զր�� յց ներ, այ ցեր 
ԵԵ ռաբ լ� ր, ա ջաակ ց�� թ յ� ն սսահ մա-
նա մե րձ գյ� ղղի աա շա կերտտ նե րին, 
ռռազ մա հայ րե նաա սի րաա կան եեր գե րի 
� � պա րե րի �  ս��  ց� մմ:
 Հայ րե նա սի րաա կան դաստտիա րա-

կ�թ յա նը նպաս տոող նա խխա ձեռ-
ն� թ յ� ն նե րի շաար ք�� մ կազ մաա կերպ-
վվել էր նաև մեմե կ աայյլ մի  ջո ցցա ռ� մ՝ 
«Ն րանք ըն կանն, որ մե նք ապպ րեն ք
խխո րագ րով, ո րիից հետտո ման կկա վար-
ժժա կան անձ նաա կազմնմն �  ա շաա կերտ-
նե րը մի աս նա կկան երրթ ի րակկա նաց-
րիին դեպի Ե ռաբբ լ�ր հհ�  շա հաա մա լիր` 
ի րրենց խո նար հհ� մն  �  հարր գան քի 
տտ� ր քը մա տ� � ցե լ�  քա ռօր յաա պա-
տտե րազ մի  զո հե րի հի շատտա կին, 
ո րրոնց թվ� մ էրր իրեննց դպրոո ցի ռ� -
սաց լեզ վի ��  ս� ց չ�  հի Ա ննա հիտ 
ԳԳ ևորգ յա նի թթոռ նիի կը`  ՌՌո բերտ 
ԱԱ բաջ յա նը:
Դպ րո ցի տնօ րրի ն�թթ յ�  նը ռռազ մա-

հայ րե նա սի րա կկան կկենտ րոնն ստեղ-
ծծե լ�  նա խա ձեեռ ն� թթ յամբ դդի մե լ է 
ՀՀՀ պաշտ պա ն�� թ յան նա խաա րա ր� -
թյթյա նը: Եվ սա աայս դպպրո ցի աա ռա ջին 
նմանօրինակ նա խխա ձեռ ն� �թ յ�  նը 
չէէ. 2015-ի սեպտեմ բեե րին դպպրո ց� մ 
բաց վել է  Դ� շ ման  Վար դա ննի ան-
վվան դա սա սեն նյյակ, ոոր տեղ պպար բե-
րա բար  Դ� շ մաան  Վաար դա նի մայ րի-
կիի և  այլ զոհ վաած զիին ծա ռա յոող նե րի 
ծծնող նե րի հետ կազմմա կերպվվ� մ են 
հայ րե նա սի րա կկան դաս տտիա րա-
կ� թ յա նը նպաաս տողղ մի  ջո ցցա ռ� մ-
ներ:

տա սահ մա նա ցի և  տե ղա ցի ու սա նող նե րի
հետ և  տի րա պե տե լով դո ցենտ  Մադ լե նա
Ա կո պո վա յի կող մի ց մշակ ված լեզուների
դա սա վանդ ման նորագույն մե թոդիկային,
որն իրենից ներկայացնում է ա վան դա-
կան և  ին տեն սիվ մե  թո դների համադրում,
ինչպես նաև ակ տիվ լեզ վա կան մի  ջա-
վայ րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում
Է.  Մա նուկ յա նը ան ցավ աշ խա տան քի:
Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
ա շա կերտ ներն ու նեն բժշկա կան կրթութ-
յան ուղղ վա ծութ յուն՝ նա վե րոնշ յալ դպրո-
ցի ա շա կերտ նե րին սկսեց դա սա վան դել
մաս նա գի տա կան լիար ժեք նվի րու մով,
որ տեղ սո վո րում են նաև սի րիա հայ ա շա-
կերտ ներ: Ու սուց ման դժվա րութ յունն այն
էր, որ ա շա կերտ նե րի մոտ ռու սե րե նի լեզ-
վա կան մա կար դա կը բո լո րո վին տար բեր
է, իսկ սի րիա հա յե րի մոտ՝ ընդ հան րա պես
զրո յա կան: Նշ ված մե  թո դի կան, որն ի րեն
25-30 տա րի նե րի ըն թաց քում ար դա րաց-
րել էր որ պես դա սա վանդ ման հիա նա լի
մե  թոդ՝ աշ խա տան քի մե ջ դար ձավ անհ-
րա ժեշտ: Եվ շնոր հիվ այդ մե  թո դի կա-
յի՝ ար դեն 3 ա մի ս հե տո, ֆա կուլ տա տիվ
պա րապ մունք նե րին հատ կաց ված ու սում-
նա կան ժա մե  րի մի  նի մալ ծան րա բեռն-
վա ծութ յան պայ ման նե րում, հնա րա վոր
ե ղավ անց կաց նել բաց դաս՝ Արդ յոք գի-
տե՞ք, որ… թե մա յով, ո րը  ներ կա յաց նում
էր հե տաքր քիր էքս կուրս բժշկութ յան
պատ մութ յան մե ջ:  Բաց դա սին պատ-
րաստ վե լու կարճ ժա մա նա կաըն թաց քում
ա շա կերտ նե րը ծա նո թա ցել են շուրջ 300
ան ծա նոթ բա ռե րի, բժշկա կան տեր մի ն նե-
րի և  տեր մի  նա բա նա կան բա ռա կա պակ-
ցութ յուն նե րի: Ա շա կերտ նե րին հրա պու րել
էին թե մա նե րը, ո րոնք շար ժել էին ի րենց
հե տաքրքրութ յու նը ա պա գա մաս նա գի-
տութ յան հետ կապ ված և շ նոր հիվ այդ
հան գա ման քի՝ օ րե ցօր ա վե լա նում է այն
ա շա կերտ նե րի թի վը, ով քեր ցան կա նում
են մաս նակ ցել ֆա կուլ տա տիվ պա րապ-
մունք նե րին: Ա շա կերտ նե րը ռու սե րեն լեզ-
վի ի րենց գի տե լիք նե րով մե կ ան գամ ևս
ա պա ցու ցե ցին, որ ե թե կա ցան կութ յուն՝
ո չինչ ան հաղ թա հա րե լի չէ:   Մի ջո ցառ ման
հյու րե րի թվում էին բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի ռեկ տո րի աշ խա տա կազ մի  ղե-
կա վար  Կա րեն Ա կոպ յա նը, ԵՊԲՀ ռու-
սաց լեզ վի ամ բիո նի դո ցենտ Ս վետ լա նա
 Նալ բանդ յա նը, Հե րա ցի ա վագ դպ  րո ցի
ու սու ցչա կան կազ մը՝ տնօ րե ն  Նա րի նե
Սարգս յա նի գլխա վո րութ յամբ, ով քեր 
ի րենց շնոր հա կա լա կան խոսքն ուղ ղե ցին
մե ր հայ րե նա կից ե րի տա սարդ ու սուց չու-
հուն՝ գի տե լիք նե րի այն պա շա րի հա մար,
ո րը նա փո խան ցել է  ա շա կերտ նե րին:
Այդ մի  ջո ցառ մա նը ներ կա էի նաև ես և

պետք է փաս տեմ, որ տպա վո րութ յուն-
ներս, ո րոնք ստա ցա ա շա կերտ նե րի լեզ-
վա կան գի տե լիք նե րի մա կար դա կից, բա-
վա կա նին մե ծ էին:
Ա մե ն դեպ քում կյան քը գե ղե ցիկ է: Եվ որ-

քան էլ դժվար լի նի այն, մե ծ է ու հա ճե լի 
ապ րե լու ցան կութ յու նը:

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹ ՅՈՒ Ն  ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹ ՅՈՒ Ն 

«ՀԵՐԱՑԻ» ԴՊՐՈՑԻ 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ՝ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ 

ՀԱՂԹՈՂՆԵՐ
ԵՊԲՀ « Հեե րրա ցի ա վագգ դպրո--

ցի ա շա կերրտտ ները մաս նաակ ցե ցինն 
Եր ևա նի պեե տտա կան հա մաալ սա րա--
նում անց կաացց ված դպրո ցաա կան նե--
րի ա ռար կա յյաա կան օ լիմ պիա դա յին, 
որի արդ յունն քքում ա ռա ջինն կար գիի
դիպ լո մով պպպարգ ևատր վեեց 12-րդդ 
 դա սա րա նի ա շա կեր տու հիի Էմ մաա 

 ՊՊետ րոս յա նը ((հա յոց լե զու և  հայ 
գրա կա նութ յունն): 
 ԳԳո վա սա նագ րրեր սստա ցանն նաև 

122-րդ  դա սա րաա նի ա շա կերր տու հի 
 Լիա Մկրտչ յաա նը (հհայ ժո ղղովր դի 
պպատ մութ յուն), 12-րրդ  դա սաա րա նի 
աա շա կերտ ներ ԿԿա րենն  Հա կոբբ յա նը և 
ԱԱր թուր Ա մի ր խխան յաա նը (ֆի զիի կա):
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"World Vision" մի  ջազ գա յին բա րե-
գգոր ծա կան կազ մա կեր պութ յան կո-
չչումն  է բա րե փո խել աղ քա տութ յան 
մեմե ջ ապ րող ե րե խա նե րի, նրանց ըն-
տտա նիք նե րի և  հա մայնք նե րի կյան-
քքը:  Կազ մա կեր պութ յան ծրագ րերն 
ոուղղ ված են ա ռա վել խո ցե լի ե րե-
խխա նե րի կա յուն բա րե կե ցութ յունն 
աա պա հո վե լուն: Կր թա կան և  ա ռող-
ջջա պա հա կան ո լորտ նե րում տար-
վվող աշ խա տանք ներ, հոգ ևոր դաս-
տտիա րա կութ յուն, մաս նա գետ նե րի 
վվե րա պատ րաս տում, ծնող նե րի և  
եե րե խա նե րի ի րա զե կութ յան բարձ-
րրացում, ե րե խա նե րի ի րա վունք նե-
րրի պաշտ պա նութ յուն, տնտե սա-
կկան զար գա ցում և են թա կա ռուց-
վվածք նե րի վե րա կանգ նում՝ սրանք 
եեն "World Vision" Հա յաս տա նի 13 
««Տա րած քա յին զար գացման ծրագ-
րրե րի գոր ծու նեութ յան հիմն  ա կան 
ոուղ ղութ յուն նե րը:
Այդ կա պակ ցութ յամբ 

բբժշկա կան հա մալ սա րա նի 
 Ման կա բու ժութ յու ն մաս նա գի-
տտութ յամբ կլի նի կա կան օր դի նա-
տտու րա անց նող 10 ու սա նող ներ մաս-
ննակ ցեցին  Վար դե նիս և  Գա վառ 
հհա մայն քնե րում կազ մա կերպ ված 
վավավվ ղ ղ ման կութ յան զար գաց ման ո լոր-
տիտիիտ նն ն վեվեվ րրրաա բեբեբ րրրողողղ ծծրարար գգ գրերեր ր րրինինի , , որորրնն 
իի իրաարակ կկաա նանացցցվեվեվ լլ լ էրէրէր  վեվեվ րորոր նշնշշյայայ լլ լ միմի միջ ջջազազզ-

գա յին կազ մա կեր պութ յան կող մից՝ 
 Բիլ և  Մե լին դա  Գեյթ սե րի դրա մաշ-
նոր հա յին հե տա զո տա կան ծրագ րի 
վերջ նա կան արդ յունք նե րի գնա-
հատ ման հա մար: Այս ծրա գիրն 
ի րա կա նացվում էր 2014-ի հոկ տեմ-
բե րից և  ա վարտ վել է 2016-ի ապ րի-
լին:
Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում ու սա-

նող նե րը մաս նակ ցե ցին ե րե խա-
նե րի պսի խո մո տոր զար գացման 
գնա հատ ման մի  ջազ գայ նո րեն 
ըն դուն ված գոր ծի քի՝  Բեյ լի սանդ-
ղա կի կի րառ ման ե ռօր յա դա սըն-
թա ցին, որն ի րա կա նացնում էր 
վաղ ման կութ յան զար գաց ման 
ո լոր տի մի  ջազ գա յին փոր ձա գետ 
Աի շա  Յու զուֆ զա յին: Կ լի նօր դի նա-
տոր նե րը սո վո րե ցին գնա հա տել 
2-3 տա րե կան ե րե խա նե րի զար-
գացու մը՝ տար բեր զար գաց նող 
խա ղե րի և  վար ժութ յուն նե րի մի -
ջոցով:  Դա սըն թա ցի ա վար տին Ա. 
 Յու զուֆ զա յին իր հիաց մունքն ար-
տա հայ տեց բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի կլի նօր դի նա տոր նե րի պատ-
րաստ վա ծութ յան, նրանց խան-
դա վա ռութ յան և  նո րույթն ա րագ 
յու րացնե լու ու նա կութ յան վե րա բեր-
յալ:
ԱԱպապապ գ գգաա բժբժբ շիշիշիկկկնեներ րրըը ը խնխնխ ամամք քքովովվ ևև 

բ բբարարրձրձրր պպպաա տատասս խախախ ն նատատվ վվուութթ թյայայ մբմբբ 

ի րա կա նաց րին ա ռա ջադ րան քը:  Սաա 
նրանց հա մար լավ հնա րա վո րու--
թյուն էր նաև ծա նո թա նա լ հա մայնք--
նե րում առ կա ա ռող ջա պա հա կան ևև  
ե րե խա նե րի խնամ քի հետ կապ վածծ 
խնդիր նե րին: Ն րանք ի րենց դրսևոո-
րերեց ցինին ոորր պեպեսս ընընդդ հահան նուուրր խնխնդդրդրրիի ի 
շոշոշ ւրւրրջջջ հահամ մախախխմբմբբվ վվածած ոոււ միմի միմմ յայայ ննցնց 
աաջաջաջ կկ կցոցոց ղղ ղ թիթիթիմ:մ:

Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈՐ ՆԵ ՐԸ՝   

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏԱ ԿԱՆ ԾՐԱԳ ՐԻ 

ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵՐ

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի հի վան-
դդա նո ցա յին հա մա լիր նե րի կլի նի-
կկա նե րը շա րու նա կում են հա մա գոր-
ծծակ ցել աշ խար հի ա ռա ջա տար հա-
մմալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի 
ևև կ լի նի կա նե րի հետ: Այս տար վա 
հհուն վա րին՝ ա մե  րի կա հայ ա ռա ջա-
տտար ռա դիո լոգ, ԱՄՆ-ի  Թո մաս 
 ՋՋե ֆեր սո նի ան վան ուլտ րա ձայ նա-
յին և  ռա դիո լո գիա յի հե տա զո տա-
կկան ինս տի տու տի ղե կա վար Լ ևոն 
 ՆՆա զար յա նի շնոր հիվ ԵՊԲՀ-ի և 
ԱԱՄՆ-ի  Ֆի լա դել ֆիա յի  Թո մաս 
 ՋՋե ֆեր սո նի ան վան հա մալ սա րա նի 
մի մի միմիջևջև կկնքնքվեվեցց հահամմաա գոգորրծածակկցոցութւթյ յանան 

պայ մա նա գիր: Այդ պայ մա նագ րի 
մի  ջո ցով բա ցա ռիկ հնա րա վո րու-
թյուն է ըն ձեռ վում մագ նի սա ռե զո-
նան սա յին տո մոգ րա ֆի հե տա զո-
տութ յուն նե րի եզ րա կա ցութ յուն նե-
րի վե րա բեր յալ ստա նալ լրա ցու ցիչ 
կար ծիք  Ջե ֆեր սո նի հա մալ սա րա-
նի հի վան դա նո ցի մաս նա գետ նե րի 
կող մի ց:
Ա ռա ջին ան գամ  Հա յաս տա նում 

բարդ դեպ քե րը մե կ նա բա նե լիս 
հնա րա վոր է ու նե նալ ԱՄՆ-ի հե-
ղի նա կա վոր ռա դիո լո գիա կան հաս-
տա տութ յան մաս նա գետ նե րի կար-
ծիծիքնքն աանն միմի ջ ջաա պեպեսս ԵրԵրև ևաա նոնումւմ` հահա-

մալ սա րա նա կան « Հե րա ցի թիվվ 
1 հի վան դա նո ցի ռա դիո լո գիա յիի 
կենտ րո նում:

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ ԱՄՆ-Ի Ա ՌԱ ՋԱ ՏԱՐ 

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻՑ
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 Շատ հուզ ված եմ Ար ցա խում ապ րի-
լի սկզբին կա տար ված դեպ քե րի հետ
կապ ված:  Մենք կրկին ստիպ ված էինք
մե ր հայ րե նի քը պա հել մե ր զին վոր նե-
րի ու ա զա տա մար տիկ նե րի կյան քի և
ար յան գնով:  Սա կայն հպարտ եմ, որ
երկ րում որ քան էլ սո ցիա լա կան կամ 
քա ղա քա կան բարդ ի րա վի ճակ լի նի,
դժվա րին պա հե րին բո լորս մի  մար դու 
նման ոտ քի ենք կանգ նում` մե ր հայ րե-
նի քը պաշտ պա նե լու հա մար: Եվ այդ 
պա հին նշա նա կութ յուն չու նի՝ հա՞յ ես,
թե եզ դի, ծե՞ր ես, թե ե րի տա սարդ, կի՞ն
ես, թե տղա մարդ, հան րա պե տա կա՞ն
ես, թե ընդ դի մա դիր… Այդ օ րե րին 
կա տար ված ի րա դար ձութ յուն նե րը
մե զ բո լո րիս մե կ ան գամ ևս  խոր հե լու
ա ռիթ տվե ցին՝  Հա յաս տա նը բո լո րիս
հայ րե նիքն է: Ու հի մա յու րա քանչ յուրս
պետք է մե ր պար տա կա նութ յու նը կա-
տա րենք, օգ նենք և  կանգ նենք զին-
վոր նե րի՝ մե ր հայ րե նի քի սահ ման նե-
րը պա հող նե րի կող քին:
 Սա կայն պետք է փաս տեմ, որ մի այն

սահ մա նին կանգ նած հե րոս-զա վակ-
նե րով չէ, որ մե ր հայ րե նի քը մն ում
է կան գուն դա րեր շա րու նակ: Ն ման
հե րոս մար դիկ ապ րում են նաև մե ր 
կող քին, ո րոն ցից շա տե րի մա սին
չգի տենք, քան զի նրանք կա տա րում
են ի րենց սխրանք ներն՝ ա սես մի  սո-
վո րա կան գործ, ո րը թմբկա հար ման
և  բարձ րա ձայն ման կա րիք չու նի: Իմ
պատ մութ յունն ի րա կա նում ճա նա-
չում է իր հե րո սին, ով, բա ցի այն 
հան գա ման քից, որ իր հա մար ա մե -
նամ յա պար տա կա նութ յուն է դարձ րել 
բարձ րա նալ Ա րա րատ սա րի գա գա-
թը, կա տա րել է նաև այլ հայ րե նան-
վեր ա րարք: Ա մե ն մե  կը չէ, որ ունակ է

նման քայ լերի:  Մարդ նախ ևա ռաջ, իմ
կար ծի քով, պետք է լի նի չա փա զանց
բա րի ու մար դա սեր, իսկ բա րութ յունն,
ի րոք, վա րա կիչ է, բա ցի այդ այն նաև
ա մե  նա մե ծ հարս տութ յունն է, ո չինչ
այդ պես հա րուստ չի դարձ նում մար-
դուն, երբ նա մե  ծա հո գա բար օգ նում
է այն մարդ կանց, ով քեր ա մե  նից շատ
ու նեն դրա կա րի քը: Աշ խար հում ա մե ն
ինչ փոխ վում է՝ բա ցի բա րութ յու նից
ու սի րուց դե պի մարդ ա րա րա ծը, ո րը
մարդ կութ յանն ու ղեկ ցել է, ու ղեկ ցում
է և  կու ղեկ ցի հա վերժ:
Եվ, մի  գու ցե, հենց այդ բա րութ յու՞նն 

է, որ հայ րե նա սի րա կան ա րարք նե-
րի է դրդում մար դուն:  Չեմ կա րող
հստակ ա սել, սա կայն փաստ է, որ ևս
 մե կ մար դու հայ րե նա սի րա կան ու բա-
րի ա րար քի հետ ևան քը ե ղավ այն, որ
մե ր զին վոր նե րին օգ նութ յան տես քով
հատ կաց վե ցին ջրա ման ներ, կա ցին-
ներ՝ փայտ կոտ րե լու, ոչ թե քնած զին-
վո րի գլուխ կտրե լու հա մար, բազ մա-
թիվ ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յան կեն-
ցա ղա յին ա ռար կա ներ, ո րոնք, թվում 
է, այդ քան էլ էա կան չեն, սա կայն պա-
տե րազ մի  դաշ տում մե ծ նշա նա կութ-
յուն ու նեն: Իսկ այդ ան ձը, ում հան դեպ
իմ անձ նա կան հար գանքն ա ճում է
օ րե ցօր՝ ԵՊԲՀ տնտե սա կան վար չութ-
յան պետ  Սամ վել  Բա րո յանն է: Ն րա
մա սին ա ռիթ ներ շատ են ե ղել գրե լու
և  գո վա բա նե լու՝ որ պես հայ րե նա-
սեր անձ նա վո րութ յուն: Իրականում՝
այս ան գամ այդ ա ռի թն այն քան էլ
լավը չէր, այնուամե նայնիվ արարքն
ար ժա նի է դրվա տան քի խոս քե րի և
ընդօ րի նակման: Չ նա յած նա ո րո շել
էր մե կ նել Ար ցախ հենց ա ռա ջին օ րե-
րին՝ սակայն աշ խա տան քի բե րու մով

նրա օգ նութ յունն անհ րա ժեշտ էր նաև 
հա մալ սա րա նում: Այդ պատ ճա ռով էլ 
մե կ նու մը հե տաձգ վեց մի նչև մա յի սի 
3-ը, այդ օրն ի դեպ նրա ծննդյան օրն 
էր: Իր սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, 
սրտի թելանդրանքով Ս. Բարոյանը
մե կ նեց  Հադ րու թի շրջա նի ա ռաջ նա-
յին շփման գիծ՝ կա տա րե լով հեր թա-
պա հութ յուն մե ր զին վոր նե րի հետ: 
 Խո սե լով զին վոր նե րի հետ, խորhուրդ-
ներ տա լով նրանց և լ սե լով, թե ին չի 
կա րիք ու նեն նրանք և արդյունքում 
ստանալով ֆինանսական ա ջակ ցու-
թյուն բժշկա կան հա մալ սա րա նի ղե-
կա վա րութ յան կողմի ց՝ նա ու ղար կում 
է իր խոս տա ցած օգ նութ յու նը:
Այս ազ գան վեր գոր ծին իր մաս-

նակ ցութ յունն է ցու ցա բե րել նաև 
 Շու շան յան  Լի լիան, ում մայրն աշ խա-
տում է ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա յի դե-
կա նա տում՝ զին վոր նե րին նվի րե լով 
վրան ներ, ո րոնք շատ անհրաժեշտ են 
զին վոր նե րին՝ ռազ մի  դաշ տում:
 Ժա մա նա կը հենց այն պես չի անց-

նում մե ր կող քով:  Ժա մա նա կը յու-
րա քանչ յուր պահ մե ր դի մագ ծին նոր 
գույն է հա ղոր դում և  գա լիս է մի  պահ, 
երբ ա ռե րես վում ես ժա մա նա կի հետ՝ 
ժա մա նակն ա սես դառ նում է քո խոս-
տո վա նա հայ րը: Այդ պատ ճա ռով քեզ 
հատ կաց ված այդ ժա մա նա կը պետք է 
անց նես այն ճա նա պարհ նե րով, ո րոնց 
արդ յուն քում մարդ կանց կփո խան ցես 
հո գումդ կու տակ ված ճշմա րիտ ար-
ժեք նե րը՝ վե հը, գե ղե ցի կը, մա քու րը, 
ազ նիվն  ու ար դա րը…

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԻՄ ՀՈ ԳԻՆ ԶՈՒՅԳ ՀԵ ՆԱ ՐԱՆ ՆԵՐ ՈՒ ՆԻ՝ ԻՄ ՀՈ ԳԻՆ ԶՈՒՅԳ ՀԵ ՆԱ ՐԱՆ ՆԵՐ ՈՒ ՆԻ՝ 

ԱՍՏ ՎԱԾ ԵՎ  ՀԱՅ ՐԵ ՆԻՔԱՍՏ ՎԱԾ ԵՎ  ՀԱՅ ՐԵ ՆԻՔ
Հե րոս չէ նա, ով գի տակ ցում է, որ ին քը հե րոս է: Ո գու Հե րոս չէ նա, ով գի տակ ցում է, որ ին քը հե րոս է: Ո գու 
հսկա լի նե լով հան դերձ՝ ծե րութ յուն չճա նա չող մա նուկ է հսկա լի նե լով հան դերձ՝ ծե րութ յուն չճա նա չող մա նուկ է 
հե րո սը, ով սխրա գոր ծե լիս իսկ կար ծում է, թե կա տա րում հե րո սը, ով սխրա գոր ծե լիս իսկ կար ծում է, թե կա տա րում 
է մի շատ սո վո րա կան գործ, և  ոչ ա վե լինէ մի շատ սո վո րա կան գործ, և  ոչ ա վե լին:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ



Մեր ժա մա նակ նե րում ա ռանց գի-
տե լի քի մարդն, ան կախ իր ցան-
կութ յու նից, վե րած վում է ան դեմ ի րի:
Մենք կկա րո ղա նանք հաղ թա հա րել
մե զ ուղղ ված մար տահ րա վեր նե րը
մի այն մի  դեպ քում` ե թե գի տե լիքն
իս կա պես դարձ նենք հա սա րա կու-
թյան հա մար ա ռաջ նա յին ար ժեք և 
գի տե լի քի ստեղծ մա նը նվի րենք մե ր
հիմն  ա կան ռե սուրս նե րը, լա վա գույն
տա րի նե րը և  ու ժե րը:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ու սա-

նող նե րը, մշտա պես մաս նակ ցե լով
տա րաբ նույթ մրցույթ նե րի, օ լիմ պիա-
դա նե րի, բազ մի ցս ա պա ցու ցել են,
որ նրանց մաս նա գի տութ յան հա մար
կար ևո րա գույն տար րը հենց գի տե-
լիքն է:
Այս ան գամ ևս բժշ կա կան հա մալ-

սա րա նի ու սա նող նե րից կազմ ված 7 
թի մե րն ար ձա նագ րե ցին հեր թա կան
հա ջո ղութ յու նը՝ մաս նակ ցե լով օ լիմ-
պիա դա յի, ո րը կա յա ցավ օ պե րա տիվ
վի րա բու ժութ յան և  տե ղագ րա կան
ա նա տո մի ա յի ամ բիո նում: Օ լիմ-
պիա դա յի ժյու րիի նա խա գահն էր 
ԵՊԲՀ Հե րա ցի թիվ 1 հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րի վի րա բու ժու-
թյան կլի նի կա յի ղե կա վար  Մու շեղ 
Մի րի ջան յա նը:
Ա ռա ջին մրցա նա կա յին տե ղը կի-

սեցին ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ-
տե տի 3-րդ  կուր սի 6 կուր սանտ ներ՝

Կա րե ն Աս լո յան ը, Գա-
րի կ Գ րի գոր յան ը,   Ար թու ր
Հով հան նիս յանը, Մ հե ր 
Մկրտչ յանը,   Տիգ րա ն Մով-
սիս յանը,   Նա րե կ Վար-
դան յանը և 2-րդ  կուր սի
ար տա սահ ման ցի 6 
ու սա նող ներ՝  Դի վե տի յա
 Խան դու ջան,  Դար շան
 Շին գա լան,  Յո գեշ վա րան
 Ջաի շան կա րը,  Սուշ մի  տա
 Ռա մե  շը, Պ րա վին
 Թի րու մա լը,  Ռո հիդ
 Շա րա նը,  Դո վե լեն  Դա սը:
Երկ րորդ տե ղը գրա վել են

3-րդ  կուր սի ու սա նող ներ
Էռ նես տ  Հով հան նիս յանը,
Գուր գե ն Ե գան յան ը, Լիա նա Ե ղիա-
զար յանը, Դա վի թ Բլ բուլ յան ը և Ար-
մա ն  Հով հան նիս յանը: Եր րորդ տե ղի 
հա մար պայ քա րում հաղ թող ճա նաչ-
վեցին 2-րդ  կուր սի ու սա նող ներ Դա-
վի թ  Պո ղոս յան ը, Տիգ րա ն Սև յանը, 
Նա րե կ  Հա րո յան ը,  Սար գի ս Մար-
տի րոս յան ը,  Լ ևո ն Գաս պար յանը և 
  Սո ֆի Ղա զար յանը:
Օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան և 

 տե ղագ րա կան ա նա տո մի ա յի ամ-
բիո նի վա րիչ  Ս. Օր դու յա նը տե ղե-
կաց րեց, որ մե նք ու նենք շատ պատ-
րաստ ված ու սա նող ներ, ով քեր յու-
րա քանչ յուր շա բաթ, դա սե րից ա զատ 
ժա մա նակ, մաս նակ ցում են ամ բիո-

նին կից բաց ված պրո ֆե-
որ Ք.  Պետ րոս յա նի ան-

վան սկսնակ վի րա բույժ-
ե րի խմբակ-մի ութ յան 

աշ խա տանք նե րին՝ պատ-
աս տե լով ու ներ կա յաց-
ե լով զե կույց ներ և  ի րա-
ա նաց նե լով գործ նա կան 

պա րապ մունք ներ:
Օ լիմ պիա դան ի րա կա-
աց վել է ՌԴ-ում անց-
աց վող օ լիմ պիա դա նե րի 
ա փա նի շե րին և ծ րագ րե-
ին հա մա պա տաս խան, 

ո րոնք տրա մադ րել են  Մոսկ վա յի 
Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի գոր ծըն կեր նե րը: Օ լիմ պիա դա յի 
հիմն  ա կան նպա տա կը ե ղել է ա պա-
գա բժիշկ մաս նա գետ նե րի գործ նա-
կան հմտութ յուն նե րի ստու գու մը, և 
գ նա հատ վել են ու սա նող նե րի հենց 
այդ ո րակ ներն ու ու նա կութ յուն նե-
րը: Ամ բիո նի վա րի չը կար ևո րեց այն 
հան գա ման քը, որ մե ր ու սա նող նե րը 
սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նում գործ նա-
կան հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լուց 
հե տո դրանք խո րաց նում են ի րենց 
ամ բիո նում՝ փոր ձա րա րա կան կեն-
դա նի նե րի վրա փոր ձեր կա տա րե լիս,
ին չը բա վա կա նին զար մաց րել է Ի.Մ. 
Սե չե նո վի ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի մե ր գոր ծըն կեր-
նե րին:
Օ լիմ պիա դա յի կազ մա կերպ ման 

և  անց կաց ման աշ խա տանք նե րին 
նպաս տել և  մաս նակ ցել են 3-րդ 
կուր սի ու սա նող ներ  Կա րի նե Ա վա-
նես յանը,   Մա րիա մ Գալստ յանը, 
Էլ մի  րա Բար սեղ յանը,   Տաթ ևի կ Կա-
րա պետ յանը, Մե լան յա  Տե լե մակ յանը 
և Տիգ րա ն Բ յու զանդ յան ը, ով քեր 
ստա ցել են մաս նակ ցութ յան վկա-
յագ րեր:

Օ ԼԻՄ ՊԻԱ ԴԱ Օ ՊԵ ՐԱ ՏԻՎ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ

 ՏԵ ՂԱԳ ՐԱ ԿԱՆ Ա ՆԱ ՏՈ ՄԻԱ ՅԻ ԱՄ ԲԻՈ ՆՈՒՄ 

ն մ ե են Մ կվ ի
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ր



ЕГМУ получил приглашение от Россий-
ского центра науки и культуры в Ерева-
не принять участие в межвузовской вик-
торине, посвященной 125-летию со дня 
рождения М.А. Булгакова, в рамках VII 
Республиканского фестиваля «Литера-
турные юбилеи». Темой мероприятия 
стал роман  « Мастер и Маргарита». Вик-
торина состоялась 26 апреля 2016 года 
в Армянском государственном педаго-
гическом университете им. Х. Абовяна.
Преподаватели кафедры иностранных 
языков Кристина Матевосян (английский 
язык) и Нелли Меликян (русский язык) 
собрали и подготовили команду из 6 сту-
дентов: Симонян Овик и Степанян Георгий 
(154 группа), Варданян Нвер (117 группа), 
Давтян Гарри (105 группа), Карагёзян Левон и Гал-
стян Раиса (119 группа). Наша команда, единствен-
ная из уучастников представляла неязыковой вууз, 
ододододнанананакокококо ссссвовововоейейейей яяяяркркркркойойойой ииии ээээненененергргргргичичичи нононоой й й й игигиги ророророй,й,й,й, ззззнананананинининиемемемем  

русского языка и данного литературного произве-
дения заняла почетное второе место, а студент 154 
группы Степанян Георгий был награжден призом 
зрительских симпатий за обаяние и остроту мыш-
лелелеленинининия.я.я.я. ГГГГоророрордидидидимсмсмсмся я я я нанананашишишишимимимим ссстутутутудедедедентнтнтнтамамамми!и!и!!

ГОРДИМСЯ НАШИМИ СТУДЕНТАМИ!ГОРДИМСЯ НАШИМИ СТУДЕНТАМИ!

ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ ԵՐ ՐՈՐԴՆ ԷԻՆՔ

ՈւՈւՈւՈւՈւՈՈւՈՈւՈւՈւՈՈւՈւ զ զ զ զ զզզզզ զ զուուուուուոուուուուուում մմ մմ մմ մ մմ մ մ եմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմ եեեեեեեեեեեերրրրրրրրրրրրախախախխախախախախախախախախախ տ տ տ տտտտտտտ տտի իի իի ի իի իիի ի իքիքիիքիքիքիքիքիքիքիիքիքիքիք , , , , , ,, , շնշննշնշնշնշնշնշնշնշնշնշնորորորորորորորորորորորրրհ հ հ հ հհհ հհհ հհհա աա ա ա աա ա աա ա կակակակակակակկակակակկակակա լլլ լ լ լ լլլ լ լլլուուուոուուուուուուոութ թթ թթ թ թ թթ թ թ թթյայայայայաայայայայայայ նննննննննննն խոխոխոխոխխոխոխոխոխոխոխոխ սքսքսքսքսքսքքսքսքսքսքսք աաաաաաաաաաաաս ս սս ս սս ս ս ս սելելելելելեելելելելելելլ ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊԲՊ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ
3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-րդրդրդրդրդրդրդրդ սսսսսսս տտ տ տ տտտտոո ո ո ո ոոմամամամամամամամամմ տ տ տ տտ տ տո ո ոո ո ոլոլոլոլոլոլոլոլոգգգգգգգգիաիաիաիաիաիաիաիիիա կկ կ կկկկ կկկանանանանանանանաննան պպպպպպպպպոո ո ո ո ոոոո իլիլիլիլիլիիլիլիլիկկկկկկկկկ իլիլիիլիլիիլիլիին ն ն ննն ննննի ի իի ի իի իիիկակակակակկակկակակա յ յյ յ յիիիիիիիիի բոբոբոբոբոբոոբոու ւ ւ ւ ւււժաժաժաժաժժաժաժժաժանձնձնձնձնձննձնձնձնձ ն նն ննն ն ննաա ա ա աաաակակակակակակակակկկազ զզզ զ զ զզմի մի մի մի մի մի միմիմի մի ն՝ն՝ն՝ն՝ն՝նն՝ն՝՝ն՝՝նն՝ 
նրնրննրնրնրննրնրն անանանանանա ցցցցց հոհոհոհոհոհոգգգգգգա ա ա աա ատատատատատաար,ր,ր,ր,ր,, հհհհհամամամամամ բ բբ բբե ե ե ե ե երարարարարաա տ տ տ տ տտարարարարարար վվվվվվե ե ե ե եերարարարարաաբբբբբբերերերերերեր մ մ մ մ մուուուուոււն ն ն ն նքիքիքիքիքիի հհհհհհա ա ա ա ամամամամամար:ր:ր:ր:ր:ր
ԱյԱյԱյԱԱյԱյԱ ս ս ս ս սս տետետետետեղ ղ ղ ղ ղ ա աա ա աաճոճոճոճոճոճ ւմւմւմւմւմւմ,,,,, պապապապապապատ տ տ տտ րարարարարաաստստստստստստվվվվվուուուուումմմմմ ենենենենենն աաաաաա պ պ պ պ պպա ա ա ա ա ագագագագագագա շշշշշնոնոնոնոնոորրրրրրհահահահահահ  լ լ լ լլի ի ի ի ի աա ա ա աատատատատաաատաաամ-մ-մ-մ-մմ-մ-մ--մ-մմ-

նանաննանանաննանն բբբբբբուուուուույժյժյժյժյժյժ ն ն ն նններերերերեր,,,,, ովովովովովով ք ք ք քքքերերերերերր աաաաաչ չ չ չ չքիքիքիքիքիքի եեեեեեն ն ն ն ն ընընընընընը կ կ կ կ կ կնոնոնոնոնոնումւմւմւմւմմ իիիիի ր ր ր ր րրենենենենենենց ց ց ց ց մամամամամամարդրդրդրդրդրդ կ կ կ կ կկա ա ա ա աայիյիյիյիյիյիյիիյիյինննննննննննն
ո ո ոո ո ոո ոոորարարրարարակկկկկնենենենենենե ր ր ր րրրովովովովովով,,,,, մամամամամամաս ս ս ս սս նանանանանանա գ գ գ գգգի ի ի ի ի իտատատատատատա կկ կ կ կկանանանանանա գգգգգիիիիիտետետետետե լ լ լ լլլիքիքիքիքիքիք ն ն ն ն նե ե ե եե երորորորորրով՝վ՝վ՝վ՝վ՝ հհհհհա աա ա ա վավավավավավա տ տ տ տ տա ա ա ա աարիրիրիրիրիրիրիրիիիրիմ մ մ մ մ մմմմ մ մ
 Հ Հ ՀՀ Հ Հ Հ ՀՀՀի ի ի ի իի իպոպոպոպոպոոկ կ կ կ կ կրարարարարարա տ տ տ տ տի ի ի ի ի երերերերերերդ դ դ դ դ մամամամամաա ն ն ն նն նը:ը:ը:ը:ը:
ԻնԻնԻնԻնԻնԻԻ ձ ձ ձ ձ ձձ բաբաբաբաբաարձրձրձրձրձձ ր ր ր ր րա ա ա աա կակակակակարգրգրգրգրգգ բբբբբբուուուուուո  ժ ժ ժժ ժժօգօգօգօգօգօգ ն ն ն ն նուուուուությթյթյթյթյ ո ո ո ո ունւնւնւնւնւն եեեեեննննն ցոցոցոցոցոցոււ ւ ւ ւ ւցացացացաացա բ բ բ բբե ե ե ե եերերերերերել լ լ լլլ  Տ Տ Տ ՏՏՏաթաթաթաթաթա  և և և ևևևևևիիկիկիկիկիկիկիկկիկիկիկկ 

 Ճ ՃՃ Ճ ՃՃՃ Ճ Ճ Ճաա ա ա աաղաղաղաղաղաղար ր ր ր ր յայայայայաա ն ն ն ննը ը ը ըը ևևևևևև Ա Ա Ա Ա Ա վեվեվեվեվեե տ տ տ տտիսիսիսիսիս   ՄեՄեՄեՄեՄեՄել լ լ լ լ քոքոքոքոքոք ն ն ն ն նյայայայայաա ն ն նննը:ը:ը:ը:ը:ը ԵԵԵԵԵԵս ս ս ս ս հիհիհիհիհիհիա ա ա ա աա ցացացացացած ծ ծ ծ ծծ եմեմեմեմեմմ ննննննրարարարարաաաաանցնցնցննցնցննցնցնցցցն  
աաաարարարարարաարտտտտտտա ա ա ա աակակակակակակարգրգրգրգրգգ վվվվվվեեեեերարարարարարա բ բ բ բբերերերերերերմմմմմուուուուուն ն ն ն ննքոքոքոքոքոքով վ վ վ վ և և և և և  մ մ մ մ մասասասասասաս ն ն ն նննա ա ա ա ագիգիգիգիգիգի տ տ տ տ տաաաաակակակակական ն ն ն ն պապապապապապ տտտտտրարարարարարաստստստստստտստտսստտտ--------
վավավավվավավավվավ  ծ ծ ծծ ծուուուուութ թ թ թ թ յայայայայամբմբմբմբմբ::::: ՀՀՀՀՀենենենենենցցցցցց այայայայայա դ դ դ դ դ պիպիպիպիպիի ս ս ս սսի ի ի ի իի բնբնբնբնբնուուուուու թ թ թ թ թա ա ա ա ա ագիգիգիգիիգիր ր ր րրր այայայայայ ս ս ս ս սօրօրօրօրօրօր պպպպպպետետետետետետք ք ք ք ք ք է է է է էէ ուուուուու ն ն նն նննն նե-ե-ե-եե-ե-ե-ե-ե-եե-
ննանանանաննանաննա մեմեմեմեմեմերրրրրր եեեեեերկրկրկրկրկկրրրրրիիիիի տատատատատար ր ր ր րր բեբեբեբեբեբ ր ր ր ր ր կակակակակա ռ ռ ռ ռ ռուուուուուո ցցցցցցվավավավավավածքծքծքծքծքծք ն ն ն ն նե ե ե ե երորորորորումւմւմւմւմւ ըըըըըընդնդնդնդնդգրգրգրգրգրգ կկկկկկվավավավավաված ծ ծ ծ ծ յոյոյոյոյու ւ ւ ւ ւրարարարարարարաաարաաա------
քքքաքաքաքաքաքաքքանչնչնչնչնչն  յ յ յ յ յյուուուուուր ր ր ր րր աշաշաշաշաշ խ խ խ խխխա ա ա ա ա տոտոտոտոտող՝ղ՝ղ՝ղ՝ղ՝ մմմմմմանանանանան կ կ կ կկաաաաաավավավավավավ րժրժրժրժրժժ,,,,, քաքաքաքաքաքաղ ղ ղ ղ ղ ղծածածածածածա ռ ռ ռ ռռռաաաաաայոյոյոյոյող,ղ,ղ,ղ,ղ,ղ, բբբբբժիժիժիժիժիիշկշկշկշկշկշկ::::::
 Ց Ց Ց ՑՑՑ Ցանանանանանն կ կ կ կկկա ա ա ա աանոնոնոնոնոումւմւմւմւմւմ եեեեեեմ մ մ մ մ մ նշնշնշնշնշն ելելելելելե նննննաևաևաևաևաևաև բբբբբբուուուոււուժ ժ ժ ժ ժ քոքոքոքոքոույւյւյւյւյր ր ր ր ր  Ռ Ռ Ռ ՌՌՌուուուուուզզզզզանանանանան ն ն ն ննա ա ա աա այիյիյիյիյիյի մմմմմա ա ա ա ասիսիսիսիսիս ն,ն,ն,ն,նն, ոոոոոով վ վ վ վ վվ իրիրիրիրիրիրիրիրիրիրիիր 

աաա ա ա ա աաաամե մե մե մե մե մե ն ն ն ննօրօրօրօրօր յ յ յ յ յա ա ա աաա ուուուոււու շ շ շշ շշադադադադադա  րր ր ր րրուուուուութ թ թ թ թ թյայայայայայամբմբմբմբմբմ չչչչչէրէրէրէրէրէ զզզզզի ի ի ի ի իջոջոջոջոջոջ ւմւմւմւմւմմ իիիիիիրրրրր կոկոկոկոկոկո լ լ լլ լե ե ե ե եգագագագագգա նն ն ն ննեեեեեերիրիրիրիրիր ն:ն:ն:ն:ն:

ԱՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱ ՏԱՏԱՏԱՏԱՏԱԿ Կ Կ Կ Կ ԴԱԴԱԴԱԴԱԴԱԴ ՎԻՎԻՎԻՎԻՎՎԻԴՅԴՅԴՅԴՅԴՅԴՅԱՆԱՆԱՆԱՆԱՆՆԱՆԱՆՆՆԱՆՆՆԱ
կեկեկեկեկեկեկեկեեկ նն ն ն ն ն ն ն նսասասասասասասասասասա թ թ թ թ թ թթ թ թթո ո ո ոո ո ոո շաշաշաշաշաշաշաշաշաա կ կ կ կկ կկկ կա ա ա ա ա աաաաառոռոռոռոռոռոռոռոոոռուււււււււււ

ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ՓՈՍՏԻՑ
 ՀՀ ՀՀ Հ ՀՀ ՀՀՀՀ Հ Հարարարաարարարարարարարարգգգգգգգգգգգգգարարարարարարարարարարարա ժժժժժժժժժժժժանանանանանանաննանաննանանան ռռռռռռռռռռռեկեկեկեկեկեկեկեկեկեկեեկեկեկ-------

տոտոտոտտոտտոտոտոտոտտտ ր ր ր րրր րր Մ.Մ.Մ.ՄՄՄ.ՄՄ.ՄՄ ՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆաաաաաաաարիրիրիրիրիրիրիրիրիիմ մ մմ մմ մմմմանաննանանանանանան յ յյ յ յյ յանանաննանանանանան՝՝՝՝՝՝՝
հահհահահահահահահահհհահայտյտյտյտյտյտ ն ն ն ն ննուուուուում մ մ մ մ եմեմեմեմեմմ իիիիիիմ մ մ մ մմ ե ե եե ե երարարարարարախ-խ-խ-խ-խ-խ
տատատատտտտատատատաատտ գգգգգի ի ի ի իիտոտոտոտոտոտ ւթւթւթւթւթ յ յ յ յ յուուուուու ն ն ն ն ննը ը ը ըը և և և և և շ շ շ շշնոնոնոնոնոոր-ր-ր-ր-ր-
հահահահահահահահահհհահահ  կ կ կ կ կա ա ա աաալոլոլոլոլոութւթւթւթւթթ յ յ յ յ յուուուուոււ ն ն ն ն նը ը ը ը ըը բժբժբժբժբժբժշկշկշկշկշկա ա ա ա ա կակակակակականնննն հահահահահահ  մ մ մ մմալալալալաալ ս ս ս սսսաաաաաարարարարարաաաաա ն ն ն ն ն նն նննննի ի ի ի իի ի ի իիիի
պպպրպրպրպրպրպրպրպպրպ ո ո ո ոոֆեֆեֆեֆեֆեե ս ս ս ս սսո ո ո ո ո րարարարարաա դ դ դ դդդա ա ա ա աասասասասասասա խ խ խ խ խխո ո ո ո ո ոսասասասասաա կ կ կ կկկանանանանանան կկկկկկազազազազազազ մի մի մի մի միմիննննն, , , , , մամամամամաաաամաաս-ս-ս-ս-սս-ս-ս-ս-սս--ս
նանանանանանանաաննանննա վ վվ վվվո ո ո ո ոորարարարարարա պ պ պ պ պպեսեսեսեսես ձձձձձձերերերերերեր հհհհհհա ա ա ա ա մամամմամամալ լ լ լ լսասասասասա ր ր ր ր րա ա ա ա անինինինինինի սսսսստոտոտոտոտոտ  մ մ մ մմաաաաատոտոտոտոտոտոտոոտոտո--------
լոլոլոլոլոլոլոոոլոլոլոգգգգգգգգիաիաիաիաիաա կ կ կ կ կկանանանանանան 333333-ր-ր-ր-ր-ր-րդ դ դ դ դդ պոպոպոպոպոպ լլլլլիկիկիկիկիկի լլլլլլի ի ի ի ի ինինինինինինի կ կ կ կ կկա ա ա աաայիյիյիյիյի աաաաանձնձնձնձննձ ն նն ն ննա ա ա ա ակակակակաաակակաազ-զզ-զզ-զ-զ--զ--զ-զ-զզ
մի մի մի մի մի մի մի մի մի միմիմիմին,ն,ն,ն,ննն, հհհհհանանանանանձձձձձինինինինինս՝ս՝ս՝ս՝ս՝ դդդդդդա ա ա ա աասասասասասա խ խ խ խխխոսոսոսոսոսս մ-մ-մ-մ-մ-մասասասասաս ն ն ն ն նա ա ա ա աագեգեգեգեգեգ տ տ տ տ տնենենենենենեենեենենեեր ր ր ր ր ր րր րրր
ՄՄՄաՄաՄաՄաՄաՄաՄՄՄաաՄա ր ր ր ր րրի ի ի ի ինենենենենե ՊՊՊՊՊետետետետետետրրրրրոսոսոսոսոսո  յ յ յ յ յա ա ա ա անինինինինինի, , ,, , , ԱնԱնԱնԱնԱնԱն ն ն ն ննաաաաաա ՎաՎաՎաՎաՎաար ր ր ր ր ր դադադադադադան ն ն ն ն նյայայայաայա ն ն ն ն նննն ննի,ի,իի,ի,ի,,,ի,ի,ի,իի  
բոբոբոբոբոբոբոբբոբոբոբ ււժւժւժւժւժժ ք ք ք ք քուուուուուո յրյրյրյրյր ՌՌՌՌՌՌուուուուու զ զ զ զ զզանանանանանա  ն ն ն ն ննաաաաա ՄաՄաՄաՄաՄաՄ ր ր ր րրր գագագագագաար ր ր ր րյայայայայա ն ն ն ն նի,ի,ի,ի,ի, իիիիիինչնչնչնչնչ պ պ պ պպպպպպեսեսեսեսեսեսեսսեեսսեսեսե  
նանանանանանանանաաննննաև և և ևև և օրօրօրօրօրօ  դ դ դ դդդի ի ի իի ինանանանանանա տ տ տ տտորորորորորր՝՝՝՝ աաաաաառառառառառանձնձնձնձնձն  ն ն ն ն ննա ա ա ա ապեպեպեպեպեպես ս ս ս սս բաբաբաբաբաբա ր րր ր րրե ե ե ե եխիխիխիխիխիիիիիղղճղճղղճղճղճղճճճղճղճղճ  
և և և ևև և և և և ևև հոհոհոհոհհո գ գ գ գգ գա ա ա ա ատատատատատատ րրրրր ԱրԱրԱրԱրԱր տ տ տ տտակակակակակակ ՀՀՀՀՀՀե ե ե ե ե բոբոբոբոբո յ յ յ յ յա ա ա ա աանինինինինինին,ն,ն,ն,ն, ԼԼԼԼԼԼ և և և ևևևոնոնոնոնոն ՈՈՈՈՈՈՈՈՈւնւնւնւնւնւնննւնւննն-------
ուուուուուուուոոււո ս սսս ս սս սյայայայայա ն ն ն ն նինինինինինն,,,, Կ Կ Կ Կ ԿԿլալալալալալա ր ր ր րրրա ա ա ա աա Ա Ա Ա Ա Ավեվեվեվեվեվե տ տ տ տտիսիսիսիսիսս յ յ յ յ յա ա ա ա ա անինինինինիին ն ն ն ն ևևևևևև մ մ մ մ մյոյոյոյոյոուսւսւսւսւսս ն ն ն ն նե ե ե ե երիրիրիրիրիրիիիրիրիիրին ն ն նն ն նն ն ն
ի ի ի իի ի իի ի իիի րրերերերերերերեր նցնցնցնցնցն բբբբբբա ա ա ա ա րերերերերերե խ խ խխխխիղիղիղիղիղղճճճճճճ վեվեվեվեվեե ր ր ր րրրա ա ա ա աբեբեբեբեբեերրրրրմոմոմոմոմունւնւնւնւն ք ք ք ք քի ի ի ի իի հահահահահաամմմմմմարարարարար,,,,,, որորորոորորորորրորորորրո  
ցոցոցոցոցցոցցոոցոցոոց ւ ւ ււ ւ ւ ւ ցացացացացացա բ բ բ բբբե ե ե ե եերորորորորոումւմւմւմւմւմ եեեեեեն ն ն ն ն հիհիհիհիհիհի վ վ վ վ վվանանանանանա դ դ դ դ դդնենենենենե ր ր ր ր րի ի ի ի ի նկնկնկնկնկն ատատատատատտ մ մ մ մմմամամամամամբ:բ:բ:բ:բ:

ՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀաՀար ր ր ր րր րրրրգագագագագագագագագագանքնքնքնքնքնքնքնքնքք ն ն ն ն ն նն ն նե ե ե եե ե եե երորորորորորորորորոր վ՝վ՝վ՝վ՝վ՝վ՝վվվվ  ԱԼԱԼԱԼԱԼԱԼԱԼԱԼԱԼԱԱ ՅՅՅՅՅՅՅՅՅՈ Ո Ո Ո ՈՈՈ Ո ՈՇԱՇԱՇԱՇԱՇԱՇԱՇԱՇԱՇԱՇԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱ Ղ Ղ Ղ ՂՂ ՂՂ ՂՂՂԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՋԱՋԱՋԱՋԱՋԱՋԱՋԱՋԱՋԱՋԱՆ Ն Ն Ն Ն ՆՆՆՆՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱՅԱԱՅԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ
աշաաշաշաշաշաշաշաշաշաշշխ խ խ խ խխ խ խ խ խխ խ խաաաաաաաաաաատատատատատատաատատատատտան նն ն ն նն ննն նքիքիքիիքիքիքիքիքիիքիքիքիի վվվվվվվվվվվվվե ե եե ե եեե եե եեետետետետեետետետեետետետեե րր ր ր ր ր րր ր րրանանանանաննանանանանանան

ՀՀ բարձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
17-րդ  հան րա պե տա կան մար զա կան խա ղե րի ծրագ րով 
Եր ևա նում անց կաց վեց տղա նե րի բաս կետ բո լի գա վա-
թի բու հա կան ա ռաջ նութ յան մրցա շար, ո րին մաս նակ-
ցեց նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա վա քա կան թի մը:
Գա վա թի ա ռաջ նութ յու նը հե տաքր քիր է նրա նով, որ 

նախ նա կան մրցա պայ քա րում պարտ վող թի մը դուրս է 
մն ում հե տա գա պայ քա րից:  Մեր թի մը, հաղ թե լով Ս լա-
վո նա կան հա մալ սա րա նի հա վա քա կան թի մի ն, չնչին 
մի ա վոր նե րի տար բե րութ յամբ պարտ վեց Եր ևա նի պո-
լի տեխ նիկ ինս տի տու տի հա վա քա կա նին և հ նա րա վո-
րութ յուն ստա ցավ պայ քա րե լ եր րորդ մրցա նա կա յին 
տե ղի հա մար:

Այդ մրցա պայ քա րում թիմն  ի րեննն լաավվվվ վվվվվվվ դրդրդրդրդրդդդրդրդրդրդրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրդրրրդրրրրրդրրրդրրրդրրրրրրդրրրրրրրրդրրրրդրդդրսևսևսևսևևևսևսևսևսևևևևսևևսևևևսևևսևսևսևսևևսևևսևսևևևևսևսևսևսևսևևսևսևսևևևսսևսևսևսևևևևսևսևսևսևսսևսևսևսսսսևևսևևսևսևսևսևսսսևսևսսսևսևսևսևսևսսևսսսսսևևսևսևսևևևևևևոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոո ոոոոոոոոոո ոոոոո եեեեեերրեեերերեեեեեեեերերեեեեերերեեերերերերրեերերերեերրերերերերերրրեեերրերերերեերերերեեերեերերերերերրերերերերեերերրրերերեերերեերերեերեերերերեերեերրրրրրրրրրրրրրրրրրրր ցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց ևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևևև
 հաղ թե լով Եր ևա նի ման կա վար ժա կկկան հհհհհհհհա աաա աա աաամամամմմմամամամամամմմամմմմմմմմ լ լլլ սասասասասասսսսսսսս  ր րրրրրրրրաաաաաաաաաաաաաաանինինինինինիինինինինիիիիիիիիիի 
թի մի ն՝ գրա վեց եր րորդ տե ղը և  պաարարգ գ գևաաաաաաևաաատրտրտրտրտրտրտրրրտրրրրրր վվ վվ վեցեցեցցցեցեեցեցեցեցեցեցեցցեցցցեցցցց պպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպպատատատատատտատատտտատտտատատտաատատտտտատատտատատատտատատատտատատտաատատտտտտտատատաաատատտա ---------
վոգ րով: 
Այդ խա ղե րին ի րենց լավ դրսևո րրրե ցին նն       ՌՌՌՌոՌոոՌոՌոՌՌ ււււ ւ բեբեեեբեբեեեեեեեբեբեբե ն ն ն ն նննն ն ն ննն նննննննննն ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀամամամաամամամամամամամամամամամամամամամամամմամաամամամաամամաաաաաաաաաա -

բար ձում յանը, Մել քո ն Ար փաջ յան ը,  Գ Գ ևոր գգ ՎՎՎՎաաա սիսիիիիսիիսիսիսիսսսիիլլլլլլլլլլլլլլլլյայայյայաայայայայայայաաայայայաայայայաաայաաաաաաաայաանընըննընընընընըննընընընընընընընընըըընընընընընընընըննընընընընըըըընընընըընընըընընն ,,,,,,,,,,,,,,,
Ա րա մ  Հե քիմ յանը, Սե րո Աս լան յանը,  Հա կո բ Քո ջիկ-անընը,, ՀՀա ակոոո բ բ Քո ջիջիիիիիիջիիիջիջիիկկկկկկկկկկկ-կկ-կ
յան ը, Դա վի թ Ա ռու շան յան ը և  Կոր յու ն  Վար դան յանը:

ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԵՊԲՀ ֆիզ դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի դո ցենտ,

բաս կետ բո լի թի մի  մար զիչ

ԱՊԱՊԱՊԱՊԱԳԱԳԱԳԱԳԱԱԱԱ ԲԺԲԺԲԺԲԺԻՇԻՇԻՇԻՇԿ Կ Կ Կ ՀՈՀՈՀՈՀՈւՆւՆւՆւՆԻՍԻՍԻՍԻՍ 2222010101016 6 6 6 N N NN 25252525-2-2-2-26 6 6 6 (1(1(1(1( 333333336-6-6-6-1313131337373737))))) 212112121



- րբ տ ցիք բ շկ կԵ՞րբ ստանձ նե ցիք բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի 
 ս խորհր դի նա խա գա-
հի պար տա կա ն
 թ յ
 ն նե րը:
- 2014-ի հոկ տեմ բե րից ես հան դի սա-

նում էի ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի 
նա խա գա հի պաշ տո նա կա տա րը, իսկ 
դեկ տեմ բե րից՝ նա խա գա հը:
- Դժ վար չէ՞ր, արդ յոք, այդ պա տաս-

խա նա տ
  գոր ծը հա մա տե ղել 
 ս ման 
հետ:
- Բ նա կա նա բար դժվա րութ յուն ներ 

ե ղել են, քա նի որ և՛ ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նը, և՛  մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յունս պա հան ջում էին 
նվիր վա ծութ յուն և  մե ծ ժա մա նակ:
Հա մե  նայնդեպս մե ծ սի րով եմ 
կրել այդ ծան րա բեռն վա ծութ յու նը: 
Շատ դեպ քե րում ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նում տի րող ակ տիվ ու 
դրա կան մթնո լոր տը լից քա թա փող
էր ինձ հա մար՝ մաս նա գի տա կան 
ծան րա բեռն ված և  լուրջ ի րա վի-
ճակ նե րում:
- Ի՞նչ տվե ցին ձեզ այս տա րի նե-

րը:
- Սեր, ջեր մութ յուն, մե ծ փորձ, 

հմտութ յուն ներ, ըն կեր ներ, ան մո-
ռա նա լի ապ րումն  եր, ջերմ հի շո-
ղութ յուն ներ… Եր կար կա րե լի է շա րու-
նա կել, թե ինչ են ինձ տվել այս տա րի-
նե րը: Իմ կա յաց ման պրո ցե սում շատ 
մե ծ է այս տա րի նե րի դե րը:
- Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված նա խա-

գա հի պար տա կա ն
 թ յ
 ն նե րը հանձ-
նե լը, դա ե ղավ՝ ըստ կա նո նա կար գի՞:
- Ընդ հան րա պես կյան քում ա մե ն 

ինչն ու նի իր ըն թաց քը, և  գա լիս է մի  
պահ, երբ ինքդ հաս կա նում ես, որ 
գտնվում ես ըն թաց քի «կան գառ նե-
րիցրի ց մեկում, և տվյալ փուլը մոտենումմե  կում, և տվ յալ փու լը մո տե նում 
էէ իրի  ա վար տին: Ի հար կե, ա վարտ աս-
վավավավաավվվվվվվվ  ծը հա րա բե րա կան է, քա նի որ այն 
մեմեմե մե մե մե մե մեմեմեմե մեմեմեկ այայլ լ սկիզբ է պայմա նա վո րում: 
Իննննննննննննչ չ չ չ չ չ չ չ չ չչչևէևև ՝ այյյյնննն մե մեծ ժա մա նակն ու ու շադ-
րութ յունննննննն նը, ոոոոոոոոորնրնրնրնրնրրրրրրրր  անհ րա ժեշտ է ու սա նո-
ղաղ  կան խորհհհհրհրհրրհհհրհհհ  դդդդդաարարան ննննինիի , ես չէի կա-
րորող ղ լիար ժեք տտտտտրամմմ մաաաադդ րել, քա նի որ 
ասաս տտի ի ճաճա նա բար մեմեմեմեմեմե մեմեմեմեծծծծծծծծծծաաաաաաաա ա նոնոնոնոնոնննննննն ւմ էր մաս նա-
գիի տտաակակակ ն ն ծան րա բեռռռռռռռռն ննննննննննննվավավավավավվվ  ծութ յունս: 
Եվ թողղ դդա ա աանին  նա, ով լիլիիիիիիիիարարարարարարարարարարարարժժժժ ժեեեեեքոքոքոքորրր րենենենեն  
կհաս կա նանա աաայդյդ ա մե  նի կար ևևևևևևևևևո որորորորորո թւթւթւթ--
յոյ ւնն ու անհհ րրա ա ժեժեժ շ շ տտութ յու նը, կնվիրիր--
վիվի ուս խորհր դինն՝՝ հաահա ն նուուն նրա զար-
գացցմաման ու նոր ձեռք քբեբե րրուումն մն  ե րի, հա-

յ գ ղ փ րի, ր ր դ րնուն այն գա ղա փա րի, որ սե րունդ ներ 
շա րու նակ մի մ յանց է փո խանց վել, այդ 
թվում և  ինձ:
- Այս տա րի նե րի ըն թաց ք
 մ կա րո-

ղա ցա՞ք ինչ-որ բան փո խել 
  սա նող-
նե րի կյան ք
 մ:
- Դժ վար է պա տաս խա նել՝ փո խե՞լ 

եմ, արդ յոք, ու սա նող նե րի կյան քում 
ինչ-որ բան:  Դա ա վե լի լավ հենց 
ու սա նող նե րը կա սեն:  Հա մե  նայնդեպս,
գոր ծու նեութ յանս ըն թաց քում փոր ձել 
եմ լի նել այն կեր պա րը, ու մի ց ու սա-
նող նե րը կցան կա նա յին օ րի նակ վերց-

նել կամ նման վել:  Թե ինչ քա նով է դա 
ստաց վել, չեմ կա րող ա սել:
- Ո՞վ է այժմ ստանձ նել 
 ս խորհր դի 

նա խա գա հի պար տա կա ն
 թ յ
 ն նե-
րը:
- Այս պա հին ու սա նո ղա կան խորհր-

դա րա նի նա խա գա հի պաշ տո նա կա-
տա րը Ա լեք սան  Հով հան նիս յանն է, ով 
նախ կի նում ՈւԽ փոխ նա խա գահն էր: 
Իսկ ՈւԽ նա խա գա հի ընտ րութ յուն նե-
րը կանց կաց վեն ըստ կա նո նա կար գի:
- Խոսեք մի փոքր ձեր անձնական Խո սեք մի  փոքր ձեր անձ նա կան 

կյան քից, ի՞նչ պլան ներ 
  նեք մոտ 
ա պա գա յ
 մ:  Չի՞  տ
  ժ
 մ, արդ յոք, 
ձեր անձ նա կան կյան քը ակ տիվ գոր-
ծ
  նե
 թ յան ըն թաց ք
 մ:
- Անձ նա կան կյանքս ոչ թե տու ժել, 

այլ հա կա ռա կը՝ շա հել է իմ հա սա րա-
կա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յան արդ-
յուն քում: Իսկ ինչ վե րա բե րում է իմ 
մո տա կաա պլան նե րին՝ հիմն  ա կա նում 
մամամամամամամամամամամամամ սսսսսսսսսս նաննանանանանաննննն գգ գ գ գգ գգգգիիի ի իտա կկան ուղղ վա ծութ յան են 
և  հու սովվվվվվվվվ եեեեեմ՝մմմմ հհհհհա աջոջող ղղղղուո թ յամբ կպսակ-
վեվեն:ն
-- ԱյԱյսսօր մե ր 
  սաաաաաաաանննննո ող
ղ
թթ յյ
 
 ննը կամ 

դրա ա ո ո րորոշ հատ վավավավավավավածծծծծծծծծծըըըըը ըը բաբաբաավվա կա-

նին ակ տիվ է:  Դ
 ք ինինչ չ պիպի սի՞ն էիիք ք

 
 
 
 սսսսսսաաա ա ա ա նոնոնոնողղղղա կան տա րի նե րինն ևև  ինինչ պե՞ս 
եքեքք վվվվեե ե րաարարր բբբբբբ բբերերերերերերե վվ
 մ այն փաս տիին,ն եերբ 
ցացացաննն կակակ նն

 մմմմ մ ենենեեեե  ճնշել 
  սա նող նե երիրի 
որ ևէ նա խխաա աձեձեեեեձ ռ ռռռռռն
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 ն:
- Ու սա նո ղղոոււո թթթթ յու ւնընըը եեեեեե ր ր ր ր ր րի տա սար դու-

թյան կարևորրարաաագգոգույւյննն բաբաաաաաաբ  ղադ րիչն է, 
և  հենց նա է հհաա սասա ր րաա ակոկոոոոկ ւթւթթթթթթ յյյյյյան ա պպպպա-
գան: Ա յո՛, ու սա նող նե րը ը ը պպեպեեեպ տտք է լիիի նենենենենենենեն 
ակ տիվ և  նա խա ձեռ նող, աաա զզատատտ իիի ր րրենննննննցցցց
մտա ծե լա կեր պով և ստեղեղծաածագոոգոգ րծրծրծծծծրծր ՝ 
գոր ծե լա կեր պով: Այդ ակ տի վութ թ յոյոոյ ւ-ւ-
նը ճնշե լը առն վազն ան խո հե մութ յուն նը ճնշելը առնվազն անխոհեմությունւն
է, քա նի որ  ակ տիվ և  բա նի մաց ե րի-
տա սար դութ յունն է ա պա հո վե լու մե ր 
ա վե լի լավ ու ա վե լի զար գա ցած ա պա-
գան: Ես ինքս հան դի սա ցել եմ ակ տիվ
ու սա նող և  շա րու նա կում եմ իմ ակ տիվ
գոր ծու նեութ յու նը:
- Կար ևո րո՞ւմ եք ըն թեր ցա ն
 թ յ
  նը 

գե րա րագ զար գա ցող կյան քին համ-
ըն թաց քայ լե լ
  հա մար, թե՞եե  դա ձեզ 
հա մար 
 ղ ղա կի հա ճե լի ժա մանց է:
-  Միան շա նակ կար ևո րում եմ, քա նի

որ գի տե լի քով զին ված լի նե լու պա-
րա գա յում է հնա րա վոր հաս նել
հա ջո ղութ յան, հատ կա պես այ-
սօր, երբ կյան քը շատ ա րագ է
զար գա նում: Ինչ ևէ, ըն թեր ցա-
նութ յու նը ե ղել է ու կմն ա նաև 
որ պես հա ճե լի ժա մանց: Ես ինքս
մե ծ սի րով եմ ա զատ ժա մա նակս 
տրա մադ րում ըն թեր ցա նութ յա-
նը:
- Ինչ պե՞ս եք շփվ
 մ, աշ խա-

տ
 մ այն մարդ կանց հետ, երբ 
զգ
 մ եք, որ նա կար դա ցած չէ 
և ն րա տե սա կետ նե րը չեն հա-
մա պա տաս խա ն
 մ ձեր սե փա-
կա նին:

-  Փոր ձում եմ շփման, աշ խա տան քի
արդ յուն քում տալ այն վեկ տոր նե րը, 
ո րոնք կտա նեն դե պի ինք նա զար գա-
ցում:  Ցա վոք այդ վեկ տոր նե րը մի շտ
չէ, որ տեղ են հաս նում: Իսկ ինչ վե-
րա բե րում է տե սա կետ նե րի հա մա պա-
տաս խա նութ յա նը, կար ծում եմ՝ բնավ
էլ անհ րա ժեշտ չէ, որ հա մա պա տաս-
խա նեն իմ տե սա կե տի հետ, չէ՞ որ շատ
հա ճախ հան ճա րեղ գա ղա փար նե րը 
ծնվում են հենց տե սա կետ նե րի բախ-
մ ն ն մման արդ յուն քում:
- Այժմ ին չո՞վ եք զբաղ վ
 մ:
- Այժմ դեռևս կրթա կան պրո ցե սում 

եմ, շա րու նա կում եմ ու սումն  ա սի րել 
սի րած մաս նա գի տութ յունս՝ սրտա-
բա նութ յու նը: Եվ պլան ներ կան այդ 
ո լոր տում նաև գի տա կան գոր ծու նեու-
թյամբ զբաղ վե լու:
- Շ նոր հա կա լ
 թ յ
 ն հար ցազ ր
 յ ցի 

հա մար: Հա ջո ղ
 թ յ
 ն եմ մաղ թ
 մ 
ձեզ կյան քի բո լոր այն բնա գա վառ նե-
ր
 մ, որ տեղ դ
 ք կհայտն վեք:

Հարցազր
 յցը՝
ԱԱԱԱ.. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻԻԱԱԱ

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՈՒՆԻ ԵՎ՛ ՍԿԻԶԲ, ԵՎ՛ ԱՎԱՐՏ…ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՈՒՆԻ ԵՎ՛ ՍԿԻԶԲ, ԵՎ՛ ԱՎԱՐՏ…
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Ա սում են՝ կինն ա մե ն ինչ ա նում է հո գով:  Կի նը մի շտ էլ իր նուրբ ու սե րին
ու նակ է տա նել ա վե լի մե ծ ծան րութ յուն, ոգ ևո րել իր ա րարք նե րով, լից քա վո-
րել դրա կան հույ զե րով և  զի նել օգ տա կար խոր հուրդ նե րով:  Կինն իր նուրբ
էութ յամբ եր բեմն  ու նակ է ի կա տար ա ծել այն պի սի գոր ծեր, ո րոնք չեն կա րող 
կա տա րել նույ նիսկ շատ տղա մար դիկ: Իմ կար ծիքվ, ե թե ղե կա վար պաշ տոն-
նե րում կա նայք ա վե լի շատ լի նեն, խնդիր ներն ա վե լի ա րագ կլուծ վեն:
Այս և  այլ հար ցե րի մա սին է իմ զրույ ցը ԵՊԲՀ ՈւԽ նա խա գահ նե րից գե-

ղե ցիկ սե ռի մի ակ ներ կա յա ցու ցիչ Ա նի  Ռափ յա նի հետ, ում հա մար ներ քին
վստա հութ յու նը, հանգս տութ յու նը, բա րութ յունն ու ազն վութ յու նը, ի րե նից
խոր հուրդ հարց նող նե րին օգ տա կար լի նե լը կյան քի կար ևոր ար ժեք ներ են։
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 Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր 
Մ.  Նա րի ման յա նի մոտ կա յա ցած 
հան դիպ մա նը ներ կա էին « Հե րա ցի
ա վագ դպրո ցի այն ա շա կերտ նե-
րը, ով քեր ար դեն կողմն  ո րոշ վել էին 
ի րենց ա պա գա մաս նա գի տութ յան 
ընտ րութ յան հար ցում:
Ա շա կերտ նե րը խո սե ցին ա պա-

գա յի հետ կապ ված ի րենց պատ-
կե րա ցումն  ե րի մա սին, նշե ցին՝ ինչ 

մաս նա գետ են ու զում դառ նալ, ինչն
է ի րենց գրա վում տվյալ մաս նա գի-
տութ յան մե ջ, ին չից են ո գեշնչ վել: Ի 
դեպ՝ նրան ցից շա տե րը բժիշկ նե րի 
ըն տա նի քից էին:
 Ռեկ տո րը խո սեց բժշկի ան չափ 

կար ևոր մաս նա գի տութ յան մա սին՝ 
ներ կա յաց նե լով դրա գրավ չութ յու-
նը, հե տաքրք րութ յու նը՝ չմո ռա նա-
լով նշել բժիշկ դառ նա լու ճա նա-

պար հին և  աշ խա տե լու ըն թաց քում 
հան դի պող դժվա րութ յուն նե րի մա-
սին:  Հա ջո ղութ յուն մաղ թե լով ա շա-
կերտ նե րին ըն դու նե լութ յան գա լիք 
քննութ յուն նե րի և  հե տա գա ուս ման 
ըն թաց քում՝ նա հույս հայտ նեց, որ 
տա րի ներ հե տո կցան կա նար նրանց 
որ պես գոր ծըն կեր ներ տես նե լու հա-
ճույքն ու նե նալ:

ՌԵԿ ՏՈ ՐԸ ՀԱՆ ԴԻ ՊԵՑ Ա ՊԱ ԳԱՌԵԿ ՏՈ ՐԸ ՀԱՆ ԴԻ ՊԵՑ Ա ՊԱ ԳԱ

 ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

Բժշ կա կան հա մալ սա րան այ ցե լած 
ՀՀ Ար մա վի րի և Ա րա գա ծոտ նի մար-
զե րի մի  շարք ա վագ դպրոց նե րի 
9-12-րդ  դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե-
րի ճա նա չո ղա կան այ ցը նա խա ձեռ նել 
էին ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նը և 
Հա յաս տա նի մա նուկ ներ հիմն  ադ րա մը 
(COAF):
Այ ցի ըն թաց քում ա շա կերտ ներն այ-

ցե լե ցին « Հե րա ցի թիվ 1 հի վան դա-
նո ցի սի մուլ յա ցիոն կենտ րոն, որ տեղ 
նրանց ցույց տվե ցին մուլ յաժ ներ և 
սի մուլ յա տոր ներ, նկա րագ րե ցին, թե 
ինչ պես են ու սա նող նե րը դրանց վրա 
ձեռք բե րում գործ նա կան հմտութ յուն-
ներ:
Այ նու հետև ա շա կերտ նե րը ե ղան 

ԵՊԲՀ պատ մութ յան և  ա նա տո մի ա յի 
թան գա րան նե րում, որ տեղ նրանց ներ-
կա յաց րին ԲՈւՀ-ի ստեղծ ման պատ-
մութ յու նը, գոր ծու նեութ յու նը, ծա նո-
թաց րին լա վա գույն ա վան դույթ նե րին:
 Հան դիպ ման վեր ջում ու սա նո ղա կան 

խորհր դա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
ա շա կերտ նե րին տե սա շա րի մի  ջո ցով 
ներ կա յաց րին ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան 
կյան քը, ԲՈւՀ-ի կա ռուց ված քը, պա-
տաս խա նե ցին նրանց հու զող հար ցե-
րիրիրին:ն:ն:

 ՃԱ ՆԱ ՉՈՒՄ ԵՆ ԲԺՇԿԱ ԿԱ ՆԸ ՃԱ ՆԱ ՉՈՒՄ ԵՆ ԲԺՇԿԱ ԿԱ ՆԸ
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ՀՈՀՈՀՈՀՈՀՈՀՈՀՈՀՈւՆւՆւՆՆւՆւՆւՆւՆԻՍԻՍԻՍԻՍԻՍԻՍԻՍԻՍ 2222222201010101010101016 66 666 6 6 N NNN NN N N 2525252525252525-2-2-222-2-226 666 66 6 6 (1(1(1(1(1(1(1(1( 3333333333333336-6-6-666-6-6 1313131331313133737373737373737)))))))ՇՇՇՇՇՇՇԿԿ ԿԿ ԿԿ Կ Կ ԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊՊԱՊԱՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊԱՊՊՊՊՊՊՊՊԱՊՊԱՊՊՊՊՊՊՊԱՊՊՊՊԱՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊԱՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊՊԱՊԱՊՊԱԱԱԱԱԱԱՊԱՊՊՊՊՊՊՊԱԱԱԱԱԱԱԱՊՊՊՊՊՊՊԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԳԳԳԳԳԱԳԳԳԳԳԳԱԳԱԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԳԳԳԳԳԳԳԱԳԳԳԳԳԳԱԳԱԳԳԳԳԳԱԳԳԳԱԳԳԳԳԱԳԳԱԳԳԳԱԳԳԳԱԳԱԳԳԳԳԳԳԱԳԳԳԳԱԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԱԳԱԳԳԳԳԱԳԱԳԳԳԳԳԳԳԱԳԳԱԳԳԳԱԳԱԳԱԳԱԳԳԳԱԳԱԳԱԱԱԱԱԱԱԳԳԱԳԳԳԱԱԱԱԳԳԱԳԱԱԱԱԱԱԳԱԳԱԱԱԱԱԳԳԱԳԱԱԱԱԱԱԱԳԱԱԱԳԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԳԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԲԺԲԺԲԺԲԺԲԺԲԺԲԺԲԺԲԺԺԺԺԺԺԺԺԺԺԺԺԺԺԺԺԻԻԻԻՇԻԻՇԻՇԻԻԻԻԻԻԻՇԻՇԻԻՇԻԻԻԻԻԻԻՇԻԻԻԻՇՇԻՇԻՇՇԻԻԻԻՇՇՇՇԻԻԻԻՇՇՇՇԻԻԻՇՇԻՇԻՇԻԻԻՇԻԻԻԻԻԻՇԻԻԻԻԻԻԻԻՇԻՇԻԻԻԻԻՇՇԻԻՇԻԻԻԻԻԻԻԻՇՇԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻՇ 2323232323232323



Ար թի կի բժշկա կան 
կենտ րո նում նո րա ծի-
նը լույս աշ խարհ է ե կել
ա ռանց ծննդա բե րա-
կան բար դութ յուն նե րի: 
 Սա կայն նո րած նի վի-
ճա կը սկսել է վա տա նալ՝
գնա լով սաստ կա ցել են 
շնչա ռա կան ան բա վա-
րա րութ յան նշան նե րը:  Նո րա ծին Մ. Մ նե յա նը 
« Մու րա ցա ն» հա մալ սա րա նա կան բժշկա կան 
կլի նի կա յի ռեա նի մա տո լո գի ու ղեկ ցութ յամբ 
ռեա նի մո բի լով տե ղա փոխ վել է նույն կլի նի կա-
յի նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման բա ժան-
մունք: Ե րե խա յի շնչա փո ղում խո ղո վակ է դրվել
և  մի աց վել ար հես տա կան շնչա ռութ յան սար-
քին:  Փոք րի կի կրծքա վան դա կի ռենտ գեն հե-
տա զո տութ յամբ հայտ նա բեր վել է բնա ծին ծանր 
զար գաց ման ա րատ` ստո ծա նու ճող վածք ձա-
խից` շնչա հեղ ձութ յուն ա ռա ջաց նող օ ղա կու մով:
 Նե րար գան դա յին կյան քում ստո ծա նու ոչ ճիշտ 
զար գաց ման արդ յուն քում ձախ գմբե թում ա ռա-
ջա ցած անց քով ո րո վայ նի խո ռո չի օր գան նե րը
տե ղա կայ վել էին կրծքա վան դա կում։ Ծն վե լուց 
հե տո դա պատ ճառ էր դար ձել ա րագ զար գա ցող 
ծանր շնչա ռա կան ան բա վա րա րութ յան` կյան-
քին սպառ նա ցող վտան գով: Ախ տո րո շու մի ց 
հե տո նո րա ծինն ան մի  ջա պես տե ղա փոխ վել է 
« Սուրբ Աստ վա ծա մայ ր» բժշկա կան կենտ րո-
նի վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք: Կ յան քի 
ցու ցումն  ե րով նույն օ րը փոք րի կը վի րա հատ վել
է:  Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ նո րա ծի նը 
ծնվե լուց ժա մե ր անց ծայ րա հեղ ծանր վի ճա կում 
վի րա հատ վել է էն դոս կո պիկ ե ղա նա կով: Եր կու
6մմ և 3մմ  անց քե րից կա տար վել է թո րա կոս կո-
պիա` կրծքա վան դա կում տե ղադր ված գոր ծիք-
նե րով բա րակ և  հաստ ա ղի նե րի գա լար նե րը 
նե րուղղ վել են ո րո վայ նի խո ռոչ և ս տո ծա նու 
4x3սմ  դե ֆեկ տը փակ վել է հան գու ցա յին կա րե-
րով:  Վի րա հա տութ յու նը կա տա րել են կրծքա յին 
վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի վա րիչ  Դա վիթ 
 Դալ լաք յա նը և  ման կա կան վի րա բու ժա կան 
բա ժան մուն քի վա րիչ Ա րա  Կա րա պետ յա նը: 
 Հետ վի րա հա տա կան շրջանն ըն թա ցել է հարթ, 
ե րե խան բա վա րար վի ճա կում դուրս է գրվել հի-
վան դա նո ցից:

Ն յար  դա վի  րա բո ւ -
ժութ յան և գլ խու-
ղե ղի կաթ ված նե րի 
բուժ ման մաս նա գի-
տաց ված կենտ րո-
նում ի րա կա նաց վեց
Հա յաս տա նում նա խա-
դե պը չու նե ցող վի րա-
հա տութ յուն: 14-ամ յա 
հի վան դը ըն դուն վել էր 
հի վան դա նոց հետև-

յալ ախ տո րոշ մամբ` «գլխու ղե ղի ար յան շրջա նա ռութ յան 
սուր խան գա րում, նե րու ղե ղա յին մե ծ չա փե րի հե մա տո մա` 
պատ ռու մով փո րո քա յին հա մա կարգ, սու բա րախ նոի դալ 
ար յու նա զե ղում` պայ մա նա վոր ված աջ ճա կա տա յին շրջա նի 
ար տե րիավե նոզ մալ ֆոր մա ցիա յի պատ ռու մով»:  Վեր ջինս
հան դի սա նում է գլխու ղե ղի ա նո թա յին հա մա կար գի բնա-
ծին ա րատ, ո րի բու ժու մը պա հան ջում է փու լա յին մո տե-
ցում` կրկնա կի վի րա հա տութ յուն ներ ե րեք ա մի ս ընդ մի  ջում-
նե րով:
Սա կայն այս դեպ քը տար բեր վում էր մյուս նե րից. անհ րա-

ժեշտ էր հրա տապ վի րա հա տութ յուն` նե րու ղե ղա յին ար յան 
կու տա կու մը հե ռաց նե լու և գլ խու ղե ղը ճնշու մի ց ա զա տե լու
նպա տա կով: Ուս տի ո րո շում կա յաց վեց կա տա րել մի ա ժա-
մա նակ յա, այս պես կոչ ված «հի բիրդ» վի րա հա տութ յուն, 
երբ մե կ ընդ հա նուր անզ գա յաց ման ըն թաց քում ի րա կա-
նաց վում է և՛ նե րա նո թա յին «փակ», և՛ բաց վի րա հա տութ-
յուն ներ` ար տե րիավե նոզ մալ ֆոր մա ցիան վն ա սա զեր ծե լու, 
այ նու հետև ար յան կու տակ ման հետ մի ա սին հե ռաց նե լու
նպա տա կով: Ա վե լի քան 10 ժամ տևած բար դա գույն վի րա-
հա տութ յունն ի րա կա նաց վեց ԵՊԲՀ ն յար դա վի րա բու ժութ-
յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված նե րի բուժ ման մաս նա գի տաց ված 
կենտ րո նի ղե կա վար, պրո ֆե սոր  Ռու բեն  Ֆա նարջ յա նի և
ն յար դա վի րա բույժ  Տիգ րան  Խա չատր յա նի կող մի ց:
Պ րո ֆե սոր  Ռ.  Ֆա նարջ յա նի խոս քով՝ ար տե րիավե նոզ 

մալ ֆոր մա ցիա նե րի դեպ քում մի ա ժա մա նակ յա բաց և
 նե րա նո թա յին վի րա հա տութ յուն  Հա յաս տա նում ի րա կա-
նաց վում էր ա ռա ջին ան գամ:  Դա տե լով գրա կա նութ յան 
մե ջ առ կա տվյալ նե րից` նման վի րա հա տութ յուն նե րը խիստ 
հազ վա դեպ են ի րա կա նաց վում նույ նիսկ ար տա սահ ման-
յան զար գա ցած երկր նե րում, ուս տի սա կա րե լի է հա մա րել
հայ րե նա կան նյար դա վի րա բու ժութ յան ա ռա ջըն թաց քայ լե-
րից մե  կը:
Հի վան դի վի ճա կը հետ վի րա հա տա կան շրջա նում զգա-

լիո րեն բա րե լավ վել է, և նա դուրս է գրվել հի վան դա նո ցից՝ 
ա ռանց որ ևէ նյար դա բա նա կան խան գա րումն  ե րի:
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Նո րութ յուն չէ, որ թուր քե րը, տասն-
յակ տա րի ներ ապ րե լով եվ րո պա-
կան երկր նե րում, այդ պես էլ չեն ին-
տեգր վում այդ երկր նե րի հա սա րա-
կութ յա նը՝ պար բե րա բար բախ վելով
ի րա վա կան խնդիր նե րի:   Լա վա գույն
օ րի նա կը Ս տոկ հոլ մում վերջերս տե-
ղի ու նե ցած սկան դա լա յին մի  ջա-
դեպն էր, որտեղ անց կաց ված ա զե-
րա թուր քա կան հան րա հա վա քում 
կար ծեց յալ հա կա պա տե րազ մա-
կան ցույ ցի պատր վա կով հա վաք-
ված իր ազ գա կից նե րի ա ռաջ ե լույ-
թի ըն թաց քում խորհր դան շա կան 
«  Բար բա րո ս ա նու նը կրող թուր քն
այն քան է ոգ ևոր վել, որ սկսել է ռա-
սիս տա կան կո չեր հնչեց նել. «  Շուն
հա յե րը պետք է զգու շա նան, մահ`
  հայ շնե րի ն: 
Վաս տա կե լով հա վաք ված նե րի 

ծա փա հա րութ յուն նե րը, իր պար տա-
կա նութ յու նը կա տար ված հա մա րե-
լով՝ սույն ան ձը վե րա դառ նում է իր
տա քուկ բնա կա րա նը՝ չպատ կե րաց-
նե լով, թե ինչ խնդիր ներ են սպա-
սում ի րեն:
 Մի ջա դե պը լայն ար ձա գանք է

ստա նում շվե դա կան  մա մու լում։ Էթ-
նիկ ա տե լութ յուն հրահ րե լու մե  ղադ-

րան քով ոս տի կա նութ յուն էին դի մե լ 
շ վե դա կան ու շվե դա հայ ի րա վա-
պաշտ պան մի  քա նի կազ մա կեր-
պութ յուններ, նաև՝ Շ վե դիա յի ա սո-
րա կան ու քրդա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը:
Շ վե դիա յի սահ մա նադ րութ յամբ

ազ գայ նա կան ու ռա սիս տա կան կո-
չերն ու գոր ծու նեութ յու նը ոչ մի այն
ար գել ված են, այլ նաև քրեո րեն
պատ ժե լի: Այս երկ րի հե ղի նա կա վոր
ABF (ազ գա յին խմբե րին ու կազ-
մա կեր պութ յուն նե րին օ ժան դա կող
պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն)
ֆե դե րա ցիան նշեց, որ ա ռա ջի կա
նիս տում որոշում կկայացնի «թուր-
քա կան ազ գա յին ա սո ցիա ցիայի ն 
զրկել ոչ մի այն ֆի նան սա վո րու-
մի ց, այլև կհե ռաց նի ֆե դե րա ցիա-
յից, քննարկ վում է նաև թուր քա կան
կազ մա կեր պութ յա նը հատ կաց րած
500.000 եվ րոն հետ պա հան ջե լու
հար ցը:
Արդ յուն քում  Բար բա րո սը հայ տա-

րա րութ յուն էր տա րա ծել՝ պնդե-
լով,  որ տե ղի ու նե ցա ծը պար զա-
պես «լեզվի սայթաքում էր։
«Ժամանակի սղության և 

անպատրաստ լինելու պատճառով

հուզվել եմ, և հույզերի ազդեցության 
տակ լեզվի սայթաքում է 
տեղի ունեցել, ինչն էլ թյուր 
ըմբռնումն երի տեղիք է տվել։
Խաղաղ հայերին ասելիք չունեմ, 
պարզապես երեխաներին, կանանց,  
քաղաքացիական անձանց 
սպանողների դեմ էր ասելիքս։ 
Սակայն սխալ հասկացվեց։ Իմ 
ելույթի համար ներողություն եմ 
խնդրում մե ր ֆեդերացիայից, 
անդամն երից ու թուրք ժողովրդից,-
ասել է նա:
Սակայն նա որ քան էլ լաց լի նի 

շվե դա կան հե ռուս տա տե սութ յան 
ե թե րում, մի և նույնն է, Շվեդիայի 
հայկական մի ությունների
համադրող կենտրոնը մտադիր չէ 
ոստիկանությունից հետ կանչել 
վերջինիս նկատմամբ քրեական 
գործ հարուցելու հայցը՝ նշելով, 
որ խնդիրն ավելի մե ծ է, քան մե կ 
անձի հայտարարությունները, քանի 
որ թուրքական և ադրբեջանական
մի ությունները գնալով դառնում են 
ավելի ագրեսիվ՝ թիրախավորելով 
նաև երկրի այլ ազգային 
փոքրամասնություններին։
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Թ ԹԹԹուուոոո ր ր ր րր քիքիքիքիքիիաաա ա յիյիիիյի աաա ռռռա ա աջջիջինննն նանա խ խաագագահ հ  ՔՔե մալ լ ԱԱթաթ թթթթուուուուրրրրքիքիքի ոոր-ր
դեդեդեե գ գիրիր աաաաաղջղջղջջղջկ կ կկա՝ա՝աաա   ՍաՍ  բբի ի հահա ԳԳ յ յոքոք չչե ե ննի պպատատատատ մ մ մմութ թթ յյոյ ւ նը միննչչ 
օրօրօօ ս ս շշատտե ե րիրիի հհհհհաա ա ամամամամ ր ր ր մն մն ում է է ան հասսսսկկկկաաա անաաալլլլիի:ի:իի  Ո րրոշոշշ աաղբղբ--
յոոյոյ ւրւր ն ներեր պնդնդուում մմ ենեն, որոր ննա ա եեղեղել լ լ է էէ ԱԱԱԱթաթա թուր քի դդուուստստտ ր րր րըը,ըը,ը, 
ոմոմմանանաա ք էլէ ՝ սի րու հինին, սասաակ կկայայն նն այայայայսս կակաա պպու տաչաչա  յ յաա գեգեգեգ  ղ ղղղղղեցեեեց կկկուու--
հոհու ւ պապատտ տմոմութւթ յ յան աա մե  նան  խորհր դա վովոր ր մամաս սը ը ը նրնննրրրրրաաաաա ա ծածածածագ-
մաման նն հաահարցրցն ննն է:է:
Թ Թուո ր ր քաքա կկանանն աաաաղբղբղբղբյ յ յուուոո ր րնենե րրիի և և հհենենցցց ՍՍա ա աաա ա աբիբիբիբիբիիբբ հ հա ա ա յիյիյի հհհարար ցազազ--

րորորրույ ցցի հահամմա ա աձաձայնյն՝՝ Գ Գ ԳԳյոյոյոոոք ք ք քք եչեչեչ ն ն ն ծնծծննծնծնվեեվեվելլ լ լ լ էէէէ է էէ 1919191991919131313-ի մարր տ տի իի 222-ի-ի-իին:նն:ն: 
Ծ ԾԾ ԾԾ նոնոնոննն ղղ ղ ղղղնենենեեեերրր ր ր ր րր րրըըըըըըը ը ը ըըը եեեեեե եեեեղեեեղեղեեեեեեեղեղելլլլլլլլլլլ լ եենենենենենենեեեենենեեեե   ՄոՄոՄոՄոՄոՄՄՄՄ ւսւսւս տտ տա ա աֆաֆաֆաա ԻԻԻզ զզիզիիիետե   ԲեԲե յ յը ը և և ՀՀՀՀայաայայր ր րի ի յեյե 
 ԽԽ Խաանոնոնոննու մըմըմմը, , ովովովվ ք ք քքերեր էէթ թ նինինիիիիիիիիիիիինիիկկկ կ կ կ կկ կկկկկկ բբոբոբբբբ սսսնինիաաացիցիցիի ն ներերեր եեեեն նն եե ղղեղեղել:լ:լ:լ: ԾԾԾ ն ննողող ննե րիրի 
մամամմ հ հիցից հհհե ետոտո,  Ս Սա ա բիբի հհ հանաանանանանննննաննա հհհհհհհայայայայայաաայտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնտնվ վվվվվ վվվելեեելեե էէէ ԲաԲաԲաԲաս սմամա յ յիի որոր բա անոն -
ցոցոցոցումմւմւմ, , ուուոո ր րր ր 1992525-ի-ին ն այա ցցեե լելելելլ լլլլ էէէէէէէէէ ՄՄՄՄ ՄՄՄՄՄՄՄՄՄոոոոուուոո ս սսստաաաաատատատ ֆֆֆֆ ֆֆֆֆաաաաաա  Ք Ք ՔՔե ե մամ  լ լը:ը: 12----ամամամամյյ յ յաաա ա 
կակակապպպ պուուուուո տտտաչաչաչյյ յա աա ա աղաղջ նանակնկնկնկ աաայնյնյ  քքք քանաանա էէէէ դդդդուուրր ե եե ե ե կեկեկեկեկեեկեկկ լլլ լ լ լլլ ԹԹ Թ Թուոււուււրրրրր ր րքիքիքիքիքիքիքիիաաաաա յիյիյիյիյիիի 
աառառաջ նոնոնոոոոր ր րրդիդիդիին,նն ոոոր ր նանա ոո ր րո ո շեշել լ է է է որորորոր դդ դ դեգեգ րրելելե աաաղղջ կաննն: 
Ս Սա աբիբի հա ա Գ ԳԳԳյոյոոոյոք ք քքքքչեչ ն նն ն ն (թթ(թ(թթթուուուուո րքրքրքրք... GüGüüük-k-kk երերր կինննքքք)ք   ազազազազ գգգա նու նը ստաաաա--
ցել է է ա ավեվե լլի ի ուշ,շշշ, եեեեեեերբրբրբրբրրբր ԱԱԱ թթ թաաթոթթ ւրւրր ք քը ը ը 1911 343434-ի--- ն ն օ օրերերենք ըն դու նեեցցցց
ազ գա նոունւն ննե րի մմմա ա ասիսիսիսիսիիս ն:ն:նն   ՍՍաՍա կկաայայա ն,ն,  ՍաՍաՍաա բբբիիիհհահհանն հեհ  տա աաա գագգագ  յյյյուոոո մ մմ
հա վա տաաա ր ր րիմիմ մնմնաաացցց իրիրրրրրր աաաաաաաազ զ զ գգաագ նն նն վավան ն նշնշա ա նանաանակկուութ յաա ն նննը՝ըըը՝ ըըըընտնտնտ---
րե լովվ օ դա աա աչոոչ  ւ ւի ի ի ի մամամամ ս սնանան գգիիիիտտտոտտոտտ ւթթթթ յ յուու ն նը:ը:
1935-ի մմա աայիյիյիյ սսի իիի 5-55 ինինին  ՍաՍաաՍաաաաա բ բ բ բ բբի իի ի հահահաանն Ա Ա Աթաթաա թթ թուուրր քիքիի հետտտ ներրր կկ կա ա աա

գտնվեց ««Թ ԹԹԹյոյուրւրք ք ք ք ք ք քոքոքոքոքոքքոււշշշոշոոոոշշ ււ ւ օօօ դդդ դաաչոչու ւա ա կակկակակկանն նն դպդպրորորորո ց ցցցի ի իիի հաննննդիդի--
սա վոր բաց մաաանընըըըըը:  Տ ՏՏարարրր բ բբերերերեր եեեերկրկրկրկր ր րրնենեե րր րրիցիցիցիցիցից հհհհրարարարաար  վ վ վ վ վիրիիրիրիրիրրրիրրրիրր վ վվ վվ վ վվվվվածածածածծաաա պպպպպլալաա---
նեն ր րնե րի և  պաա արարարաաաաշ շ շ շշ յոյոյոյու ւ տիտիտիտիիսս ս տտետերրի ի իի օ օ օ օդդդդադադաադաա յ յյյինինինինինննն շշշշշշշոոոոոոոոոոոոոոոոունւնւնւնւնւնւննւննւնննւննննւ աաաաաաաայնյննյնյ աաաաաաաաաս-ս-
տիտի ճանան գգրա վվեեցեցեեցեցեցեեց  ՍՍՍաՍաՍաՍաՍ  բ բ բ բի ի իի հահահահաա յ յյինինն, որրրորր եեեեեեեերբրբրբրբրբրբբրբրրրբբ հհհհհաաաաայայայայայաա րրրրրրըըըըըըը ըը ըըըըըըըը հահահահահահահահահաաաաահարցրցրրցրցրցրցրցրցրցրցրրր րրրրրրրրրրեցեցեցեցեցեցեցցց... ..
«Կ«ԿԿցցանանկկա աանան ՞սս օօօօօդդ դդդդ դ դ դաաաաա ա աչոչոչոչու ւ դադաաաառռ ռնանանանաաալլլլլլ,, , , աղաղաղաղաղաղղաղաղղաղաղջջջջ ջջջ ջ ջջիիիիկիկիիկիկիիկնննննննն աաա ա ա աաաա ռառառաառառառաաաառառաաաաաաառաանցնցնցնցնցնցցնցնցնցնցնցնցնցնցնցնցց եեեեեեեեերկրկրկրկրկկրկկկրկկմմմ-մ-մ--մ
տետե լլուո  պա տատատասս սսսսսսխախախախախախախախա ն ն ննննեցեցեցեցեցցցցցց. «Ա«ԱԱ«Ա«Ա«««  յ յ յ յ յո՛ո՛ո,,, հեհեհեհեհեհեեենցնցնննցննցց հհի ի իմամաաաաաամաաաա::::  ՍՍՍՍՍ Ս Ս Ս Ս ՍՍա ա ա ա աաաաա աաա աբիբիբիիբիբիբիբիիբիիբիիբբիբիբի հհ հհհհհհհ հհհհ հհհ հաաանանանանանանանանանանաաանաանա 22222222222223 33 3 33 333333 33
տատտա րրե կա նոււմ մ դադադադադադադաաադաադադադ րրրր ր ր ր րր ր ր րրրձձձձաձաձաձաձձաձաձաավվվվվ վ  Թ ԹԹԹԹԹԹԹԹԹ Թուուուր ր րրքիքիքիքիքիքիքիքիք ա աա ա յիյիիյիիիյիյիյիյիյիյի աաաաաաաաաա ռ ռռռռռաաաաաա աա աաաաաաաաջիջիիջիջիջիջիջիջիջիջիիջիջիջիիջիիիիիիիիինննննննննննննննննննն կիկիկիկիկիկիկիկիկիկիկիիկիկիկիկկին ննն նն ն ն օօօօօօօօ օօդադադադադադադադադադաադաաադաաաա չչ չչ չչչ չչ չ չ չ չչուուուուոո ն ն ն նննննն
ևև աաշշշ շ շ շ շշխախաախախախախախախախախաար րր րրրրրհոոոհհ ւմւմւմւմւմւմմմւմւմւմմ աաաառ ռա աջիջ ն նն կիկիկիկիկիկիկկիկիկիկկ ննն ն ննն ն օօօօօդադադադադադադաաաա չ չչ չ չչչչչչուոուու-ռռռռռմբմբմբմբմբմմբբարարարարարարարարարարարրաաարրկկկկկկկկկկ կկկ կկկ կուուո ն՝ն՝ն՝ն՝ն՝ն՝ն՝ն՝նն իիիիիիիիիիիիիիիի րրրրրրր րրրրրր րա աաա աաաաաաաաաաակակակկկակակակաաակակակկակակկ -----
նանանանանանանանանացցցց ցցց ց ցեե ե եե ե լլոլոլոլլ վ վ Ա Ա Ա ԱԱ ԱԱ Աթթթաթթաաաթթթթ թթթթթթթթուր ր քիք ՝ եերերերերերերերերրրերերրկնկնկնկնկննկնկնկնկնկկ քք ք քք ք քքքիիիիիիի մմամամամամամամաամմ ս սսսսսսսսսսինինինինինինինին եեեեեեեեե ր րրրրր րրր ր րա ա աաաաաաազազազազազազազաաաաազազզազաաազ ն քքըքըք :::::::
ՍՍՍ ՍՍ Սա ա աաբիբիբիբիբիբիբիբ հհհհհհհա ա աա ա ա աաայիյիյիյիիիյիիյիյիյիիի հհհհհհհհհհաաաաայայայայայայաաայկկկկկկկկկ կ կ կ կաաաաաաա աաաաաաաաակակաաաննն նն նննն ն ն ն նն ն ծածածածաածծածածածածածածագգ գ գգգգգ գգգգ գգմամամամամամաամամաամմմ ննն ն ն ն մամմասսսսսսսսսսսսսսիինինինինինինինիինինինինիի աաաաաաաաաաաաաառռռռռռռռռռռռա աա ջիջիջ  ննը ը ը ը ըը խոխխոխոխոխոխխոխոխոո----

սսեսեսեսեսեսես ցցցց Հ ՀՀՀ րարարարարարաարաննտնտնտնտտտնտնտն  ԴիԴիԴիԴիԴԴ նն նն քըքըքքքըքըքըքըքըքըըքը:: ԱյԱԱյԱյԱյԱյԱԱ սսսպեպեպեպեպեպեպպպպպպեսսս՝ս՝ս՝ս՝սս՝սս՝՝ «««ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱկոկոկոկկոկոկոկկկկ  սսս թթթթթթերերերերրրրրե  թ թթթթ թ թ թ թ թթթթիի ի խմխմխխխ բաբբբաբբ գ-գ--
րորոոոր ւթւթւթւթււ  յ յյյոուուուոււոււնննննն ն դիդիդիդիդիդիիդիդ մեմեմե մե մե մեմեմե մելլ էէէէրրրրրր հհհահահահահահհահահ  յաաասասասսասասասսսսստտտտտտտ տտտ տանանանանաաննանաանաաանա ցցի իիի միմիմի մի մի մի միմի միմի մի կկկկկկինինինինն`̀̀̀  ԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹոոոոոուուուոուոոոոո րրրրրրրրրրր րքիքիքիքիքքիքիքիքիքիքիքքիիքքք աաաաաաաաաաաաայոյոյոյոոոոյոյոյոյոյյոյոյումւմւմւմւմւմմււմմւմւմւմւււմւմւմւմւմւմմ 
ազազազազա գգաա կաաակկակակակաանն ն նն նն ննենենենենենեեեեե ր րր ր ր րր րինինինինինինինինինին փփփփփփփփփփննննտտնտրերելլլուուոււուու նննննննննպպպպապպաաապպա տտտաա աա ա աա աաա ա ա ա կոկոկոկոկոկոկոկոկոկոկոկովվվվվվվ:վ:վվվվվ:վ: ԼԼԼԼԼ րրրրագագագագագրրրողողողողող ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵլլլլլլեեենանանանա  
 ՍՍՍՍ ՍՍոլոլնցնց ևևաաանանանանանանանա ,, ոոո ոոոոո վվվվվվ վվ ննյնյոււթթ թ թթ էրէէէր պաատտտտտտտատաատտտտտ ր րրրրրրասաասասսաասաաասասասաաա տտտտտտտտտտտտոուուուուուուուուուո մմմմ մ մմ մմմ ՀՀ Հ Հ ՀՀ Հրարաաարարարարարանտնննտ  ԴիԴիԴ ն նքիքիի մմմմմմաաա-ա-ա-ա-ա-ա--ա
սիսիսիիիսին`նն` աայդյդդդ կկկկնոնոն ջ ջ ջ ոոոորորո ն նննուուո մն մն մնմնեեե րրիիիիիիիիիիի կակաակակակակաակակակ  պպպպ պպ պ պպակաակակակակակակակա ցցցցցցցցցոուոութ թթ թթթթ թթթթյաայայայաաայայաայաայ մբմբմբմբմբմբ, պատ տ տ մմմմոմոմոմոմոոմմոմումւմւմւմւմմ 
էէէէ.է. ««ՀՀա այայաաաաասսսսս սստտաաա նաբա  նննննաաակկա ՀՀՀՀ ռռռիփիփփփփփփփփիփփփփիփիփս ս ս սի ի ի ի մե մե մե մե մեմեմեմեմե ՍՍեՍեեեՍ  բ բբբիլիլիլջջջ ջյաաաաաաաաաաաաանննն ննննըըըը փնփնփնփ տտտրտրտրտրտրտրտրրտտտ ոոոււմմմ մ մմ
էրէրէրէէէ   ԽաԽա թ թուուււււն ն ննննննննն մոմոմոմոմոմ րրր ր ր ր ր ր րր րրրրրրաքաքաաաաաաաաաա  ր րո ո ջջըը, ովովովվվ աաաաաաաաաանննննննննհեհեհեհհեհեհեհեհեետտտտ կոկոկոկոոկոորրրրրր րրրրելեեելեեեեեեե էէէէէէրր ր ր ՕսՕՕսՕսՕսՕսՕս մ մ մմաննանննննննանն յյյ յյյյ յյյ յյյանաննաաաաաաաաաա   
կակակակակակակ յսյսսսյ  ր րրուուութ թ յոյոոոոոոււ ւււնոննոնոնոնոնոնումւմւմւմ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱռռա ջիջիիջ նն հահահահաա մ մմմմմմմմաշաշաշաաշաաաաաաաաաաաաշ խխխխխխխխխխխխխխխխխխաաարարարարարաարարարաաարաաարրրհ հհհհհհ հաաաայիյիյիյիյիյիիյիյիննն ն պպպպապապապապապապապապապ տտտտտտտտտե րրրրրարաաարրրրար զզ-
մի մի միմի ժժժժժաաա ա ամամամմ  ն նակակկ:: Հ Հ ՀՀռիռիռիիիիիիիիիիռիիռիփ փփսիսիսիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիմեմեմեմեմեմեմեմեմեմեմե մեմեմե մեմեմեմե մեմեննննննննննննն գգգգգգրերեեեեեեեեեեեեելլլլլլլլլլլ լլ լ լ լլ էէէէէէէրէրրրէրէէէրէէէէէ խխխխխխխխխխխխմբմբբաագագագագագագ րր րրր րրրուոուուուոււուուուուուո թթթթթ թթ թթթթ թյյյյոյոոունւնւնն,, , , թեթեթթթթթթթթթթթթթեթ  
իրիիրիրիրիրիրրիր մմմմմմայայայայյյրրրը`̀ը`ը`ը  ՏիՏիՏՏ  րրուուուուււհ հհհհ հհհիիիիիիինինիիիիիի ,, եեեեեերեերերերեեեեեեե  կկ կարարարար տտա ա ա ա րիրիրիրիիր  ննն ննն ներերրր ոոոոորրրրոոո ոնննեն լ էէէ է քքքրրք ո ջըջջըջըջըըըըջըըըը`̀
 Խ Խաաթոթոոււււնինինինիննին:նն:ն   ՄիՄիիինննչնչնչնչչննչչչդդդդդդեեռեեռեռեռեռեռռռեռռռռռեռ,,,,,, իի ի ի իիրրարարարր  կ կկկկ կկկաաաանոնոոոոն ւմմւմւմմմմւմ,,,, կակկակակակակաակ  ր րրրր րրրիքիքիք չկակաար ր ր ր նրնրնրանննն 
փնփնփնփփնտրտրրելեելել... .  ԹԹԹ Թուուր քիքիիիաաաաա աաաաաաաաայոյոյոյոոյյյ մմւմմւմւմմմմ բբբբբբո ոո ո լոոլոոլոլոլոլ րրրր ր րրրրրը ըըըը ը ըըըըըը գգգիգիգիգիգիիիգիիգիգ տ տտեիեեեեեեիեիեիեիեեիեե ն ննն ԽԽԽԽԽԽԽԽԽա ա աաաթոթթթու ւ նինին:ն:ն:ն: ԸԸԸԸստ 

ՏՏի իիիրոոոորոր ււհհոհոհոհհ ււււ պապապապատ տ տ տտմոմութ յան ի րենց ծնող նե րին սպա նելլ էէինին ցցե-ե-
ղաղաաաս սպապապապապապաան նոււութ թթյաաաանն ն ժաժժա մա նակ, և  ին քը քքրքրոջոջ`  ԽԽաա թոթու ւ նինի հետետ
հահաահայտյտտննննվվվեվեվեվվ լ լ լ էրէր ոոոր ր ր րբբաբաբ  նո ցոց ւմմ: :  Մ Մի ի անան գ գամամ միմի  խոխ ւմբ զիզին ն վվո րա-
կակկան նն նենեեեեե րր ր րիիի ուուո  ղ ղեեկեեկկ ցցցցուուոո թ թյաամբմբ ոոր րբաբ  ննոց էէ այ ցե լել  ԹԹուրր քիա յի
ա առառաջջ նննոնորդրդ  ՔեՔՔեեե մմմաալ ԱԱ թա թուր քը:  Կա պու տաչ յա  Խաա թու նը
դոդոոււրրր էէէէ եկկել ԱԱԱ թթթ թա ա աաա թոթոթթթ ւրրր քին, ով ո րո շել է որ դեգ րելել ննրրա ն:
ՀՀՀրարարար նտնտնտ  ԴիիԴիիինն նն ննքիքիքիիքի ««««« Ս Սա աբիբ  հա Գ յոք չե նի գաղտ նի քք վեր նագ-

րորոորոոր վ վ վ վվվվ հոհոհոհոդ դդդվավավավ  ծծծ ծծը ը ռոռռոոռ ւմւմւմ բբբբբիիիիի պապապապպ յթյթթ յ յոււուն ն էր թուր քա կան հա սա րրա-
կոկոկոկոկկկութւթթ յյյանանանանան հհհհհա աամամամամամար:ր:ր:ր:ր: «««ՄՄՄենենենենք ք ք շշաշաշշ տ տ տ ժա մա նանակ կկկ վաավվավատ տտ տնեենեն ցցցցինինինք,ք,ք
ոորորորորր պպպ պպպպեսեսեսեես զ զզզզի ի ի իի աաաաապապապապ  ցցուու ց ցենեննք,քք, ոոր ր րր  Թ Թ ԹԹուոոո ր քիիիիիա աաայիյիիի աազ գագաագ  յինինիննի հհհհհեե երորորոր սս
 Ս ՍՍՍՍՍ Սաա ա ա աաա աաա բիբիբիբիբիբիբիբբ  հ հհհհա աա աա Գ Գ ԳԳ Գյոյոյոյոոյոք ք քքք քքչեչեեեչեչեչեեե ն ն ննը ը ը ը ըըըըը հահաայյյյ է:է: ՍաՍաՍաՍաա բ բբբբիիիհան ն հրհրրրաշաշ քքքովովովովով փփփփրկրկրկկվավավավավածծծ
հահահահահհհահահհ յյյ եեեե ե րերերերերերերերեերրրր  խ խ խ խ խխաաաաաանենենենեներր րրրիցիցիցիցիիիցիիի մեմեմեմեմեմեկկկկկննննն է,է,է, ոոովվվ,վ, ԵԵԵԵ ղ ղղեռեռռեռռ նն ն նի ի ի տատատատատ  ր րրիիիինենեներրրինինն
կկոկոոկոկոոորցրցրցրցցրցրցրցրցրրրցրցրր ննն նննն ն ննննեեեեեեեեեեեե ելոլոլոլոլով վ վ վ ծննծնողողողողղ ն ննննննեեե ե եե եեերիրիրիրիրիին,ն,ն,ն,ն,ն,, հհհհհհհայայայայայայայաա տնտնտնտնտնննն վվվվ վ վ վվվելելեեելելելե էէէէէէէրրրրրրր որորր բ բ բբաանոնոննոն ցցցցցնենենն րր րուուում:մ:մ
 ԴԴ ԴԴ ԴԴԴԴԴԴԴԴասաասասասասասասասաասսաս տտտ տտ տիաիաիիիիի  ր րրրրրա ա աաակեկեկեկեկեկեկեկկկ  լ լլլլուոււոււո նննննպապապապապ  տտտտտտա աաաաաաաաաաաաաակկոկոկոկոկոկոկկկկկկոկկ վ վ վ վ վվվ Ա ԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱ ԱԱ թաթաթաթաթաթաթաթաթթաթթթթթթթ  թթթթթթուոււո րրր ր րքըքըքք ննննննրարարարանն նն վվեվեվվ րցրցրցցց ր ր րր րելելելելելլլ
ևևևև և և ևև և ևևևև  տտտաաաաաաարերրեեեեերրրեր լլլլլ լլ էրէրէրէրէրէրէրէրրրրրրրրրր ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱն ն ն ննննն ննննկակակակակակակակակկակակարրրրրրրրաա,ա,ա,ա,աաաաա տտտտտվեվեվեվեեվել լլ լ նոնոնոնոնորրրրր աաաաա աաաաա նոնոնոնոնննն ւնւնննււն……………… -- պպպատտտտատմ մմ մուուուուուո մ մ մ մմմ էրէրէրէրէէ
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀրարանտննտնտտտտտտն  ԴԴիԴիԴիիիիԴիԴիԴիԴիննննննննն ննն ննննննքըքըքըքքըքըքըքըքըքըքըքըքըքըքքքքք :::
ԱյԱյԱ ս սեսեեեեենն ննննննն սսաաաասասսսս  ցց ցց ցցցցցցցցցիիոիոիոիոիոիոիոիոիոոի ն ն ննն նն լոլոլլ ււրնրնրնրնրնրնրնրնրնրննն աաաաաաաաաաաանն նն ն նննմի մի մի մի մի մի միմի միմի միմիմիջջջջջ ջ ջջջջջջջաա ա աա ա աա պեպեպեպեպեպեպպպեպեպեպեպպ սսսս ս ս հհհհհահահհհհհ յտյտտտտտննննվեվեվվվ ցց կեկեկեկկ նտնտննն  րրրրոոո-ո-ո--

նաա կ կկկանան HHHHHHHürürürürürürrrrürrürüü riririririiirirriiiiyeyeyeyey ttttt t թեթեեթեթեթթեթեթեթեթեթթ ր ր ր րրթիթիթիթիթիիի աաաաաաաաաաաա ռռ ռռռաաաաաաաաաաաաջջջիջիջիջիջիջիջիջիջիջիջիննննն նն է է էէէջոջջոոոոոոոուււմմմմմււււ ::::::  Մ ՄՄ Մ ՄՄՄ Մ ՄՄՄՄի իի ի ի ի իի շշաշաշաշ րքրքրքրքրք պպպպպաաաատա  մմաաա-ա-աա
բաբաբաբան ն նննենեեեեեեեերր ր րրր նշնշշշշշշշնշշշշշշշշշաաաաաա աաանանավվվորորորրրրրորրոր թթթթթթոուււււրքրքրքրքրքրքրքրքրքրքքք օօօօ դդդդաաաաչոչոչո ւ ւիիիիիի հահահահահայյյյյյյյյկկակակակակկ  կանանաաա ծագա  մմմանանանանանանան
վավավարր րրր ր ր ր րրկկկակակակակակակակակակակակակակակկակակկակկ ծծ ծծծծծծծծծծծծը ըը ըըըը ը ըըըըըըը հաահահհհահհհհհհհհ  մ մա արրորոոոորոոոոոոոր ււււմւմւմւմմււմւմւ եեեն ննն նն ննն ն ն պապապատ մամաամ  կկկ կկաաաաաանանանանանաաաաա կկկկկկկկեղեղեղեղեղեեղե ծծծծծիքիք, հահայյկակակաաակկ ---
կակկաաաանննն նն ն նննննննն նն նն նն ն ն սասասասաաաաաասաաադ դ դդ րարարարարր ննքնքնքնքնքնննքնքքնքնքննքնննքնննննք: :  ՍՍՍՍՍՍՍաաաաաաա աաաաաաաաակակակակակայննյնյնյն, ,,, Հ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀրրաարաարրրրրրրրրրրրրրրր նտնտտտտտտտ  ԴԴիԴիԴԴիԴիԴԴիԴիիԴիԴիիԴիիԴիԴԴ ննննննննննննքիքիքիիքիքիքիքիքիքիքիքք վվվվվվվվվվվվվվվվաաաաարարարարրարարաաա  կ կկ կկկկածածաաա նն ա ա պապապապապապպպպ ---
ցոցոցոոցոոցոցուււււււււ ււ ւււցոցոցոցող ղ ղղղղղղղ աաաաաաաաաաաաաավեվեվեվե լլ լլլի իի իի ի իի ծծծածծածածածածածածածածծածծաածծծ ն ն ննրարարաաաակկկ կ շիշիշիշշիռռ ա ա ա աաաաաաաաա պպպպպապապապապապապապպապպապ  ց ց ցցուուուուուուււււււյցյցյցյցյցյցյցյցցյցյցցյցցցնննննն ն ննեեեեերեեր եեեեեեեենննննննն նն հահաաահահահհհհհ յտյտտտտն ն նն ն վեվեվեվեեվեեեվեվեեեեվեելլլ:լ:լ::լ
ԹԹ Թ ԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹոոոոոոոոուուոոոոոոոոււրրրրքեքեքեքեքեքեեեքեեքեեեքքքեք  ր րրրրրրրեեեենենննեեեեե լլլլլլլլլեզեզեզեզեզեզեզեզեզեզեզեզզզզզզ վ վ վվվիի ի իի ի աաա ամե մե մե մե նննաաա  ամե մե մեմեմեծծծ ծծ բաբաբաբաբաբաբացցցցցցցցցատատատատատատատտտտտատատատտտտա  ր րա ակաաաաննն ն բաբաաաաաաբ  ռռռռռռռ ռ ռռաա րարաաարաանննն նն նննննիիիիիիիիիիի
հհհհհհհհեհհհհհհհհհ  ղղի նանաաաակկկկկկկկկկկ,կկկկկ, լլեզեզեզեզեզեզեզեզեզեզեզզեզեզեեզզզեզեզեզզեզզեզ վվվ վ վ վվվվվ վվվ վվվ վվվվաաաաաաբաբաբաաբ նննն  ՓՓՓՓՓաաարարարրարս ս  Թ Թուուգգգգլալալալաաաալաաաաաաաաաջջջջջջջջջջջջջինին հայ տաա արարաաաաաաաաաար  րր ր րրրոուուուոււումմմմմմ մմ մմմմ մ էէէ,է,էէ,
ոոոորորոր  ՍաՍաաա բբ բ բբիի իիիհաաա ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳյյյյյ յ յյյոքոքոքոքոքոքոքոք չ չ չչչչչ չե ե ե եեեեննընընըըննն տտտտեեղեղղեեե  յակակակակ էէէէէրրրրրր,ր,ր,ր,ր,,, թթթթթե ով քքերե էէին իիիրրրրրր իսիսիսիսիսիսիսիսիի կկ կ կկկկ կաաաաաաա-ա-աա
կակակաանն ն ն ծնծննծնծնծնծնողողողղ նե ե րըրըրըրըըրըրըրը, նոննոնոնոնոնոնոնոոնոնոոււյւյւյյ նննն ն նիսիսիսիսիսի կ կ կկ ի ի մամամամաաացցցցցցցցցելելելելելելել էէէ հա յե րրեեն շատտ բբբբաաաաաա աառեռեռեռռեռեռեեռեերրրրրրրր:ր:րրրր: 
« «ՍաՍաաաաաաաաՍաՍաբբբբբբբբբբիիի ի ի իհհհահահ ն նն ն ն մի միմիմիմի փփփոքոքրրր ր խխխխոխոխխ  ս սոուուուուուուում մմմմ մ էրէրէ հհա այեյ  րենն:: ՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆրարարարարարարարաարարաարաարարր հհհհհհհհհհհհհհհայայայայայաայայայայկկ կկ կկկ կ կ կ կ կաա-աաաաաա

կան ծածածածաագ գ մաաաամ ննն մամամամա սսինին էէէէէ վվկակակաաաաակաաաակաայ յյյյ յ յ յուուուււուուուոուում մմ այայյն նն փափ ս ստտըըըըը,,,,, ,, ,, որոո ննշաշաշաաա ննննննն նն ննաաա-ա-ա-աաաա-աա-ա
վովվ ր օ դադադադա չուո ն նն ն տատատատա ռռա ա պեպելլ է է ««ե«եեեեեեեեեր րր րրրրրրրևաևաևաևաևև ն նյայաայան հիհի վվանաննննննննաննն դդ դդ դ դդդդոոուոութ թ յայամ մմմ բբ,,,,,
- նշել էէէէ թթոուրր քաք կկկկկանա դդպրպ ոցցցցցցցցցցց ն ն ն նննննեեեեեեեեեեերիրիրիրիրիրիրիր ցցցցցցցցցցցցց մե մե մե մե մեմեմեմեմեմեմե կի ի պպապապապապապապապապապպպպպ տտտտ տմութթ յ յանաննննննն
ու սսուո  ցիչիի   ՔեՔեՔեՔեՔե մալալալալ  ՄՄՄեՄՄ րրկակակակա լինի , ովովովովովոոոոոոոոոոոո աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաննննննննննն նննն ն ննձձձձձաձձձձձձձձամբմբմբբմբբմբբբբբբբբբ էէէէէ ճճճճճաա նանաչչելելելելլլլլլլ
Սա բիիբիի հհհ հաա աաա ա Գ ԳԳԳ Գ յոոոոյոյոք քքքչչեչեչ  ն նինինին:
ԱյԱյԱԱյն ն նո ո ւաւաւաաաւաաաա մե մե մե մեմեմեմեմե մեմե նանաաանանանն յյյննինինինիվ՝վ՝վվ ԱԱԱԱ թաա թթուր քքքքի իի ի որորրրրրրրրրրրրդդդդդդդդդդդդդդեեե եե եե եեե եե ե գգիգգիգիգիիգիգիգիգիիիրր աղղջ ջկաաաակաա ծծծծծծծծծծագագգագագ մմմ մմանանա

հաաաահ րրր ր րրրցըցըցըցըըըըըը շշա ա աաաաա րորորրր ւ նանանանանանա կ կկոուուո մ մմ մ է է բաց մն մնմնալալլ: ՍՍա աաբիբի հ հանան միմիննննչևչևչևչևևևչևչևև կկկկկկկյայայայաաաաաանն ն նն քքքիի
վեվ րրրջրջրջրջրրջրջրջր (((((222000010011010111-ի-ի--- մմարարարրրարր տտտ իիիիիի 22222222-ին) ննվիվիվիվ ր ր վվաավվ ծ է է մնմն ա ցեելլ ԱԱԱԱԱԱԱթաթաթաթաթաթաթաաթաաթթ թ թ թթ թթթթթուուուուոոո ր-ր-ր-ր
քիննն:ն:ն:ն:նննն  
 Ս Ս ՍՍա աաաբբբիբբբիբիբբիիբիբբ  հ հհաա Գ յոքք չեեեեեենննն ն նիիի ի իիի պպապապ տ տ վիվվվ ն ն անանանն վվ վ վաաաաննենեեեեեեելլլլ լլլ ենենենենենենենեննենեն ՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍտտ տտ տտտտտ տ տաամամամամմմամաամամաամա բբ բ բբբբբբբոոոուուուուլ լ լ լլիիիիի

ա ա ա սիսիսիիաաաաաաաա աաաակկկկակաական նն հաատտ վավա ծծծծծծծծիիիիիի մի մի  ջ ջազազազազ գ գգգաաաաաաաաայիյիյիյիյիյիյիյիյ ննն ն ն նննն օօօօօօօօօօդդադադ  նա վավավակ կաաայաաայայայ ն նննը:ը:
ԵրԵրԵրԵրբբբ բբ ոոոորրրրորորորրրրր շ վովումւ էէէր աանանանննննա  վ վ վաա ա նանա կկո ո չոչոոոոութււթւթւթթթւթթթթյյյ յանաանանանաանանան հարարաարաա ցցցցը,ը,ը,ը,ըըը թթթթթթթուուուուուուո րրրրրրրրրքեքեերր րրրից
շաաաաաաաաաատ տտտտտտ տեե ե երրրրրըրըրըըրրրր վվրրդոովվ վվվուււո մմմ մմմմ էիէիէիէինն,ն,ն ոոորր օօ օ օօօդդդդդդդադաաաադդդ  ննաաաաաավավաակկկկա ա յայաան ն նը ը պեպպպեեպետքտտք էէէ
կոկոկոկոկոկոկոկոկոչ չ չ չչչչ չվիվիվիվիվիվիվիվվ հհհհհհաայոյոււհոոււ աա ննոնոոոոոու ւււււնոնոնոնով:վ:

ՏՏՏիիիրոոոուհհոհոուււ պապապատտմոության՝ իրեենցն ծնողներին սպանել էինի ցցեե
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Ի՞նչ գիտես քո քաղաքի մասին

Հայաստանի կամրջաշին� թյան պատմ� թյ� նն 
� նի հար� ստ անցյալ։ Պատմական աղբյ� րները 
հիշատակ� մ են «Տափերական» կոչվող կամ� րջն 
Արաքսի վրա, Մեծամորի կամ� րջը և այլն։ 20-րդ 
դար� մ լայն տարած� մ ստացավ մե տաղական, 
ապա նաև երկաթբետոնե կոնստր� կցիաներով 
կամրջաշին� թյ� նը։ Կամ� րջների վերջին խմբին է 
պատկան� մ նաև Երևան� մ կառ� ցված Հրազդանի 
Մեծ կամ ինչպես աս� մ են՝ Կիևյան կամ� րջը:
Հետպատերազմյան տարիներին, հաշվի առնելով 

Երևանի հյ� սիս-արևմտյան � ղղ� թյան զարգացման 
հիմն ախնդիրները և Երևանն Աշտարակի հետ 
բարեկարգ մայր� ղով կապել�  անհրաժեշտ� թյ� նը, 
Ծիծեռնակաբերդի բարձ� նքի մոտ` Զանգվի 
վրա, որոշվեց կառ� ցել քաղաքային կամ� րջ։ 
Կամ� րջը կառ� ցվել�  էր բազալտից և բետոնից։ 
Շինարար� թյ� նը պետք է ավարտվեր 1951-ի վերջին, 
որը սկսվեց 1949-ի կեսերից։  Շինարար� թյ� նն 
արագացնել�  և ժամանակին շահագործել�  
նպատակով, ՀԽՍՀ նախարարների խորհրդին 1951-
ի 1-ին կիսամյակ� մ խնդրվ� մ է շինարարական 
աշխատանքների կազմակերպման համար հատկացնել 
նաև կալանավոր բանվորների, և աշխատողների 
թիթիվըվը հհասցնց ելլ 800-իի։ Արրդյդյ� նքքներըրը շշ� տոտ վ վ զգզգացնել 
ենեն տտտալալլիսիսի ։։ ՉնՉնայայածած գգորործածադրդրածած ջջանանքեքերիրին՝ն կկամամրջրջիի 

շահագործման հանձն� մը 1951-ին ձախողվ� մ է, և նոր 
ժա ետ է սահմանվ� մ մի նչև 1952-ի տարեվերջ։
Բայց հենց այդ ժամանակ էլ կատարվ� մ է 

անսպասելին �  ողբերգականը։ 1952-ի հ� լիսի 4-ին 
բետոնալցման աշխատանքների կատարման պահին 
փլ� զվ� մ է կամրջակամարը, որի վրա աշխատ� մ էին 
մարդիկ։ Զոհվ� մ են 47 հոգի, շատերը ստան� մ են 
վն ասվածքներ։ Դա մայրաքաղաքի կյանքի մե ծագ� յն 
աղետներից մե կն էր, որի մասին տասնամյակներ 
շար� նակ ոչինչ չի գրվել �  ասվել:
Վթարի հետևանքների վերաց� մի ց հետո 1952-ի 

սեպտեմբերին վերսկսվ� մ է կամրջի շինարար� թյ� նը, 
և շահագործման հանձնման ժա ետ է սահմանվ� մ 
1953-ի վերջը։ Սակայն կամրջի շինարար� թյ� նը 
ձգձգվ� մ էր, և Երքաղխորհրդի որոշմամբ կամրջի 
շահագործման հանձնման նոր ժա ետ է սահմանվ� մ 
1955-ի հոկտեմբերի 20-ը։
Հրազդանի Մեծ կամրջի շինարար� թյան 

աշխատանքներն ավարտվել են 1955-ի դեկտեմբերին։
Նմանատիպ կամրջաշին� թյ� նը ժամանակին 

սակավ կիրառելի էր ինչպես Հայաստան� մ, այնպես էլ 
արտասահման� մ։ Այն օրերի համար դա հանդիսան� մ 
էր կամրջաշին� թյան մե ծագ� յն նվաճ� մն երից մե կը, և 
խոշոր քայլ էր կամրջաշին� թյան նորագ� յն լ� ծ� մն եր 
որորոնոնելել�� ճճանանապապարրհիհիինն։
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ԵՊԲՀ ՔՈԼԵՋԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԷԵՊԲՀ ՔՈԼԵՋԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է
Եր ևա նի Մ խի թար   Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-

մալ սա րա նի քո լե ջը (ԵՊԲՀ քո լեջ) մի  ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն
ի րա կա նաց նող հաս տա տութ յուն է, ո րը գոր ծում է Եր ևա նի Մ խի թար
  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի կազ մում:
  Քո լե ջի նպա տակն է պատ րաս տել այն պի սի մաս նա գետ ներ, ով քեր

ի րենց մաս նա գի տութ յամբ աշ խա տե լու հա մար հե տա գա յում չեն ու նե-
նա ան հա տա կան ու սուց ման անհ րա ժեշ տութ յուն և  ձեռք կբե րեն աշ-
խա տան քա յին փորձ՝ սկսած ու սա նո ղա կան տա րի նե րից: Այդ նպա-
տա կին հաս նե լու հա մար կար ևո րում ենք հա մա գոր ծակ ցութ յու նը
ա ռա ջա դեմ մաս նա գետ նե րի և  տեխ նի կա պես հա գե ցած լա բո րա տո-
րիա նե րի հետ, ո րոնք պատ րաստ կլի նեն վե րա փո խել ու սումն  ա կան
գոր ծըն թա ցը՝ ի շահ ու սա նող նե րի մաս նա գի տաց ման:

ԿԱՐԵՆ ԴԻԼԲԱՐՅԱՆ
ԵՊԲՀ քոլեջի տնօրեն, դ.գ.թ.

ՄԱՍՆԱԳԻՏN ԹՅN ՆՆԵՐՄԱՍՆԱԳԻՏN ԹՅN ՆՆԵՐ

N ՍN ՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐN ՍN ՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ընդունելության
տեղերի թիվը 2016

Ուսման տևողությունը
/տարի/

1 տարվա վարձը վճ.
ուսուցման համար /դրամ/

Անվճար
ուսուցում

Վճարովի
ուսուցում

9-րդ
դասարանի

հիմքով

12-րդ
դասարանի

հիմքով

1-ին
տարի

2-րդ
տարի

3-րդ
տարի

Ատամն ատեխնիկական գործ

ատամն ատեխնիկ որակավոր� մ
առկա է առկա է 3 2 260.000 280.000 300.000

Բուժական գործ

բ� ժակ որակավոր� մ
առկա է ------------ 4 3 - - -

«Ատամն ատեխնիկական գործ մասնագիտությամբ սովորողները մասնագիտական դասերն անցկացնում են 
ատամն ատեխնիկական լաբորատորիայում:
«Բուժական գործ մասնագիտությամբ 2016-17 ուսումն ական տարում կարող են ընդունվել մի այն տղաները: 

Ուսումն  ավարտելուց հետո, ՀՀ ՊՆ հետ պայմանագրի համաձայն, շրջանավարտները ծառայում են բանակում 3 
տարի որպես բուժակ-ենթասպա՝ ստանալով աշխատավարձ և օգտվելով ենթասպայի բոլոր արտոնություններից:

Քոլեջում ուսումն ական ծրագիրը բաղկացած է հանրակրթական, առանցքային հմտություների, ընդհանուր 
մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական բաժիններից:  
Վերջին տարիների ընթացքում ԿԳ նախարարության որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ մասնագիտական 

կրթության ոլորտում իրականացվում են բարեփոխումն եր, որոնք մի տված են նաև մի ջազգային աշխատաշուկայում 
մրցունակ մասնագետների պատրաստմանը: Այդ նպատակով 2015-16 ուսումն ական տարում կիրառվեց նոր՝ 
մոդուլային ծրագիրը:
Առանցքային հմտությունները, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական բաժիններն ուսուցանվում 

են վերոնշյալ մոդուլներով, որտեղ առավել շեշտադրված է գործնական բաղադրիչը և մասնագիտական 
հմտությունների ձեռք բերումը: 

2016-ից քոլեջում ներդրվել է ուսանողների գնահատման նոր համակարգ՝ համապատասխան մոդուլային 
ծրագրերին: Այս համակարգով գնահատվում են  ուսանողների ոչ մի այն տեսական գիտելիքները, այլ նաև ձեռք բերած
գործնական հմտություններն ու կարողությունները: Ուսանողները ուսումն առության արդյունքների գնահատման 
ժամանակ կատարում են գործնական առաջադրանք՝ ցույց տալով համապատասխան կարողություններ, իսկ այդ 
առաջադրանքի հետ առնչվող տեսական գիտելիքները հետագայում ստուգվում են գրավոր կամ բանավոր կերպով:
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ՆՅN ԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՆՅN ԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱ

ԸՆԴN ՆԵԼN ԹՅN ՆԸՆԴN ՆԵԼN ԹՅN Ն

Ման րա մաս նե րին կա րող եք ծա նո թա նալ www.ysmu.am կայ քի Ման րա մաս նե րին կա րող եք ծա նո թա նալ www.ysmu.am կայ քի ԵՊԲՀ քո լեջԵՊԲՀ քո լեջ բաժ նու մ:  բաժ նու մ: 

Քոլեջի ուսանողներին ուսուցանում են Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ամբիոններում: 
Մասնագիտական առարկաների գործնական դասընթացներն իրականացվում են ատամն ատեխնիկական 
լաբորատորիաներում և համալսարանական կլինիկաներում: 
Ուսման ընթացքում ուսանողներին տրամադրվում են ժամանակակից նյութեր, գործիքներ և սարքավորումն եր, 

որոնք ուսումն ական գործընթացը առավելագույնս մոտեցնում են իրական աշխատանքային պայմաններին:

ԵՊԲՀ քոլեջ կարող են ընդունվել հիմն ական ընդհանուր (9-րդ դասարան) և մի ջնակարգ ընդհանուր (12-րդ
դասարան) կրթությամբ դիմորդները՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Ընդունելությունն իրականացվում է 
մրցութային կարգով: Մրցույթն անցկացվում է դիմորդների՝ Կենսաբանություն առարկայից գրավոր քննության
արդյունքների հիման վրա: Առարկայից գիտելիքների պահանջվող մակարդակը սահմանվում է 9-րդ կամ 12-րդ 
դասարանների դպրոցական ծրագրով՝ դիմորդի կրթական մակարդակին համապատասխան: Ընդունելության 
քննությունն անցկացվում է ԵՊԲՀ-ում:
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after the centennial of 
the armenian great 

holocost many 
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state it



The German Parliament on Thursday approved a resolu-
tion recognizing the mass killing of Armenians by Ottoman 
Turks during World War I as genocide. The word “genocide” 
is used in both the text and headline of the resolution, which
also states that Germany bears some guilt for its inaction at 
the time. Following the vote, Turkey recalled its ambassador 
to Germany “for consultations.”
German Chancellor Angela Merkel was not present during 

the vote. Her party, the Christian Democrats (CDU), the So-
cial Democrats (SPD), and the Greens supported the reso-
lution. A spokesperson for Merkel on Wednesday said that

while the chancellor supported the measure, she would 
not attend the legislative hearings.
With German affi  rmation of the crime, more than 25 coun-

tries have offi  cially recognized the Armenian Genocide. The 
Bundestag vote was nearly unanimous with only one op-
posed and two abstentions. For over an hour leading up to 
the historic vote, German parliamentarians spoke in favor 
of the measure, which affi  rms the Armenian Genocide and 
crimes committed against other Christian minorities.

“We congratulate the political groups CDU/CSU, SPD and 
the Greens on the adoption of the resolution, in particular 
Cem Özdemir – co-leader of the German Green Party, who 
played a crucial role, amidst all the pressure. It is a strong 
message, that all of the speakers emphasized the fact of the 
Genocide, the German complicity in it and the need for Tur-
key to recognize it,” added Karampetian.

Dozens of German-Armenian community members gath-
ered outside the German parliament in Berlin on Thursday 
to celebrate the decision by German lawmakers.
“The overwhelming recognition of the Armenian Geno-

cide by the German Parliament is the biggest diplomatic 
defeat for Erdogan,” said Mario Nalpatian, Vice President of 
the Socialist International and member of the International 
Armenian National Committee on the Bundestag decision.
In an interview with Prensa Armenia news agency, Nalpa-

tian stressed the importance of the resolution “because of 
the implications that this recognition will have in Turkey 

and outwards, as the German Empire was an ally and sup-
ported the Turkish government that planned and executed
the genocide”.
“Germany once again points out the only possible way to

Turkey: to assume its guilt and apologize as Willy Brandt did
in Auschwitz when he was German Chancellor,” he added.
ANCA Says Germany’s Recognition Shines Spot-

light on Obama’s Complicity in Erdogan’s Denial
The German Bundestag’s historic vote earlier today offi  cial-
ly recognizing the Armenian Genocide shines a global spot-
light on U.S. President Barack Obama’s continued complici-
ty in Turkey’s denial of this still unpunished crime, reported
the Armenian National Committee of America (ANCA).
There is still time for President Obama to follow Germany’s

lead, reject Turkey’s gag-rule, and speak honestly about the
Armenian Genocide.”
Prior to his election, President Obama was clear and un-

equivocal in promising to properly characterize Ottoman
Turkey’s murder of more than 1.5 million Armenian men,
women and children between 1915 and 1923 as genocide. In
a Jan. 19, 2008, statement he wrote: “The facts are undeni-
able. An offi  cial policy that calls on diplomats to distort the
historical facts is an untenable policy. As a senator, I strong-
ly support passage of the Armenian Genocide Resolution,
and as President I will recognize the Armenian Genocide.”
President Obama has broken that pledge in annual Arme-

nian Remembrance Day statements issued on or near April
24th, the international day of commemoration of this crime.
The U.S. fi rst recognized the Armenian Genocide in 1951.
The practice of genocide has occurred throughout human

history. The Roman persecution of the Christians, the Turk-
ish massacres of Armenians, the extermination of millions
of Jews and Poles by the Nazis are outstanding examples of 
the crime of genocide.”
Under Congressional mandate, the U.S., between 1915 and

1930, embarked on an unprecedented humanitarian cam-
paign providing the equivalent of over $2 billion in today’s
dollars to help save Armenian Genocide survivors.

THANKS, GERMANY
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THANKS, STATE OF GEORGIA, 
USA

The Georgia  State Senate adopted SR  991, a resolution 
“Recognizing the month of April, 2016, as Genocide  Pre-
vention and Awareness Month” in Georgia, reported the Ar-
menian  Assembly of America. 
The resolution states that “when coining the term  ‘geno-

cide,’ Raphael Lemkin was moved to investigate the forced
assimilation,  deportation, and near eradication of the Ar-
menian population and other  Christian communities, be-
ginning in April, 1915, prompting Adolf Hitler to  remark 
in 1939, ‘Who aâ er all, speaks today of the annihilation of 
the  Armenians?’” 
“It was an honor to meet and join with members of 

the  Georgia State Senate today in recognizing April as 
Genocide Awareness  month,” stated Dr. Vahan Kassabian, 
Armenian Assembly Georgia State  Chair, who was present 
at the capitol to witness the bill’s passage.
 “The resolution had bipartisan support and we will contin-

ue our eff orts  to broaden genocide recognition and human 
rights education in our school curriculum,“  Kassabian said. 
The resolution goes on to reference the Holocaust of Euro-
pean  Jews during World War II, as well as the genocides in 
Cambodia, Bosnia, Iraq,  Rwanda, Sudan, and the current 
brutality of the Islamic State in Syria and Iraq as outstand-
ing examples. The bill recognizes the “contributions of the 
Georgia  Coalition to Prevent Genocide” of which the
Assembly is a member, as  well as Am Yisrael Chai, Eter-

nal-Life Hemshech of Holocaust Survivors, the  Georgia 
Commission on the Holocaust, the Jewish Community Re-
lations of Atlanta, the National Center for Civil and Human 

Rights, the  American Jewish Committee Atlanta Regional 
Offi  ce, and AJC’s ACCESS  Atlanta. Last year, Dr. Kassabi-
an spearheaded the Armenian Genocide  centennial com-
memoration of Atlanta, which was held in conjunction with 
the  Georgia Coalition to Prevent Genocide, at the Breman 
Museum. Kassabian was  invited to speak to the JCRC-At-
lanta town-hall  meeting in August when a resolution was 
put forth recognizing the 1915  Armenian Genocide. Two 
months later, the JCRC’s national body, the Jewish  Coun-
cil for Public Aff airs adopted the resolution, with support 
from  chapters in Boston, Palm Beach, and Providence, ac-
knowledging the 100th  anniversary of the 
Armenian Genocide, and called on Congress and the 

White  House to recognize the Armenian Genocide. “This 
is the fi rst time that a  policy position on the Armenian 
Genocide has been adopted by the JCPA,”  the Assembly 
reported in November. SR 991 was sponsored by State Sen-
ators Elena Parent, David Shafer, Renee Unterman, Joshua 
McKoon ,Nan Orrock and Harold Jones II .“The Assembly 
appreciates the work of the Georgia State  Senate, particu-
larly Senators Parent, Shafer, Unterman, McKoon, Orrock, 
and  Jones, as well as our state chair Dr. Vahan Kassabian,” 
stated Assembly Executive Director Bryan Ardouny. “These 
anti-genocide activists in  Georgia and across the U.S. are 
playing a major role in advancing human  rights education 
and we look forward to the day when all 50 states incorpo-
rate  the teaching of the Holocaust and Armenian Genocide 
in our schools,”  Ardouny said.

The House of Lords discussed the recognition of the Arme-
nian Genocide. As Artsakh press reports referring to the Of-

fi cial Site of the UK’s Parliament, the discussion was initiat-
ed by independent member of parliament, Baroness Carline 
Cox, who asked Her Majesty’s Government to recognize the 
1915-1917 events as Genocide.
“Suppression of the truth proved that there was Genocide. 

The 1915 events will never be forgotten. An entire nation 
was annihilated. Refusal to recognize historical reality of 
any genocide can serve as an encouragement to other po-
tential perpetrators, who will believe that they can get away 
with similar genocides with impunity,” she said.

HOUSE OF LORDS DISCUSSED 
THE RECOGNITION OF THE 

ARMENIAN GENOCIDE
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THE CONSEQUENCES 
OF THE INCIDENT

It’s not a secret that Turks, living in diff erent  European 
countries, don’t integrate with the society of those countries, 
regularly encountering  numerous  problems with law.The 
best example is the incident happened in Sweden, where 
speaking at Sergels Square in the center of the Swedish cap-
ital, turk  Barbaros Leylani also said: “Let us show Sweden, 
Scandinavia and Europe what Turkey stands for. We do not 
like blood, but we can let the blood fl ow when it is needed,” 
and continuing his speech overexpressed himself calling ar-
menias “Death to the Armenian bastards” .
And gaining the appreciation of his colleagues Leylani re-

turned to his warm place not assuming what consequences 
he would have.
The incident was widely discussed in Swedish media. For 

initiating ethical and racial hatred Swedish and Swedish-Ar-

menian organizations turned to the police. In Sweden, cer-
tainly, racial and national activities are not only banned but
also are criminally prosecuted. ABF federation noted that in
the following meetings it would decide upon depriving turk-
ish national association not only of fi nancial support but also
eliminate him from the association.
The organization also has distanced itself from Lelyani’s

comments, saying that its main goal is to work towards equal
rights. Leylani issued an apology on Monday on the associa-
tion’s website saying that he had been misunderstood.
The Swedish legal watchdog Juridikfronten said it was

aware of the incident and had reported the speech to police
for incitement to racial hatred. 
Leylani’s comments have been condemned by numerous

groups in Sweden. The head of the Armenian association in
Sweden, Garlen Mansourian, told Radio Sweden that there
needs to be “zero tolerance” for such remarks, while he also
plans to report Leylani to the police. 
Meanwhile, Bahar Cetin, the head of Sweden’s Turkish

Youth Association said she was shocked at the comments
made aâ er seeing a recording on the internet. She con-
demned Leylani’s statement as “racist” and said it could neg-
atively aff ect the 50,000 Turks living in Sweden. 
But no matter how much he cries on Tv the Swedish –Ar-

menian organization is not going to recall the claim noting
that the problem is bigger than the announcement of one
person as Turkish and Azerbaijan unions   are becoming
more agrg essive targeg tingg the countryy's other national mi-
nonorirititieses..
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THANKS, SWEDEN

Pope Francis will pay a visit to Arme-
nia in June 2016. 
Bishop Hovakim Manukyan, the Di-

rector of the Inter-Church Relations
Department of the Mother See of Holy
Etchmiadzin, underscored: “By all
means, the Pope will visit Armenia,
but not on April 24. The visit will take
place in 2016 June. The church invited
him for anytime he would like in 2015.
But the Pope off ered this Divine Litur-
gy  for our people earlier and he’ll visit
Armenia in June and pay respects to
our people.
 Previously  in his sermon during the

Divine Liturgy dedicated to the 100th
anniversary of the Armenian Geno-
cide off ered in St. Peter’s Basilica, Pope
Francis called the mass killings and
massacres of the Armenian people in
the Ottoman Turkey in 1915 a Geno-

cide. He said that the slaughter of the 
Armenians was the fi rst genocide of 
the 20th century. Among other things, 
Pope Francis said the Armenian killings 
were the fi rst of three “massive and un-
precedented” genocides that was fol-
lowed by the Holocaust and Stalinism.
He said others had followed, including 
in Cambodia, Rwanda, Burundi and 
Bosnia. The Pope welcomed the Presi-
dent of the Republic of Armenia Serzh 
Sargsyan, the Supreme Patriarch and 
Catholicos of All Armenians His Holi-
ness Karekin II, the Catholicos of the 
Great House of Cilicia Aram I and the 
Catholicos Patriarch of the House of 
Cilicia Nerses Petros XIX, who attend-
ed the liturgy. 
Pope Francis also honored the Ar-

menian community at the start of the 
Mass by pronouncing a 10th-century 

Armenian mystic, St. Gregory of Na-
rek, a doctor of the church. 
Only 35 people have been given the 

title, which is reserved for those whose 
writings have greatly served the uni-
versal church.
We are extremelly grateful to Pope 

Francis for the respect and apprecia-
tion.

ARMENIA IS LOOKING FORWARD TO THE 
VISIT OF POPE FRANCIS IN JUNE

Armenian mystic St Gregory of Na
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 Yerevan State Medical University “Muratsan” hospital 
complex was visited by the Minister of Education and Sci-
ence Levon Mkrtchyan.
The aim of the visit was to get to know the improvements 

realized in the University as well as  the achievements that 
the University has recently gained.   The University man-
agement represented the Minister  the University hospital 
clinics, clinic centers, study rooms, and ambulance vehicles 
that are designed for newborns. 
The Minister of science and education Levon Mkrtchyan, 

noting the importance of the work done, noted that higher 
education is one of the main tasks of modern educational 
databases-the creation of which in the case of medical educa-
tion is particularly important. “We need to create a training 
base, where there will be labor and services, and at the same 
time, the student will have the opportunity to get an educa-
tion and become a specialist.
YSMU Rector Mikayel Narimanyan said that one of the 

features of medical education is that it involves  both the 
student, the  teacher and the patient, for this reason, hospi-
tatatatal l ll cocococompmpmpmplelelelex x xx “M“MMMururururatatatatsasasasan”n”nn iiiis s ss bobobobothththth ddddesesesesigigigignenenened d d d fofofofor r rr ttttrererereatatatatmememementntntnt aaaandndndnd  
fofofofofofoforr r r r r r trtrtrtrtrtrtraiaiaiaiaiaininininininingngngngngnggg....

MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE 
OF ARMENIA PAYS  A STUDY VISIT TO 

“MURATSAN” HOSPITAL COMPLEX

RECTOR MET THE FUTURE STUDNETS
YSMU Rector Michael Narimanian 

met  “Heratsi” high school students 
who have already decided on the choice 
of their future profession and have ap-
plied for admission to our university.
During the meeting, the students talk-

ed about their vision of the future, and 
said what professionals  they want to 
become, what attracts them into the 

profession, what has inspired them. 
Many of them were from the families 
of physicians.
The Rector spoke of the doctor’s 

profession which is very important 
describing  the attractiveness and  its 
interest, not forgetting to mention the
diffi  culties encountering during the 
work to become a doctor.

Michael Narimanyan wished success 
to the students during the upcoming 
entrance exams and further education, 
hoping that years later he  will have the 
pleasure of seeing them as partners.
The meeting was held in a warm and 

cordial atmosphere.



OVERCOMING CANCER OVERCOMING CANCER 
WITH A SMILEWITH A SMILE

“Overcoming Can-
cer with a Smile”
international con-
ference was held 
at Yerevan State 

Medicaall University . The conference was attended by well-
knownn industry expperts and prominent fi gures in American 
mediccine and the lleeading cancer centers, university admin-n-
istratation and teachhing staff .
Unniversity Recttor Michael Narimanyan greeted the coon-

fereence participaants saying. “ Oncology is one of the mmost 
immportant directctions in medicine that needs constant deevel-
oppment. In ordder to contribute to the development off the 
fi field such confeferences are refl ected in the training currricula 

of unddeergraduate and postgraduate reesesearch projects in the 
regionon".
ThThe RA chief oncologist Hayrapapet Galstyan , thanked the 

leeaadership of the Medical Unniviversity  for organizing such 
cconferences and oâ en stressseed that  they give opportunity 
to discuss the current proobblems and to fi nd ways of their 
solution.
“Cancerous diseases accccording to the World Health Orga-

nization are becoming yyounger, and  the number of people 
suff ering from these ddiseases has increased. In particular, 
the data furnished byy the Ministry of Health of RA, their 
number has increasedd twice. Therefore the meetings that are 
dedicated to the earrly detection and treatment of patients 
with malignant tummors,  are essential not only from medical 
point of view  but also have great state role",said the chief 
oncologist.
Vice Rector on scientifi c aff airs of YSMU Konstantin 

Yenkoyan, speakinng about the research programs carried 
out at the universittyy, said that they play  an important place 
in the university’s aacademic activities
Aâ er the presentatations, professional presentations were  

made by famous onccologists, hematologists from the US.
The organizers of thhe conference are Yerevan State Univer-

sity, Armenian Assocociation of Hematology and Oncology, 
City Of Smile Foundaatit on, a group of young oncologists and 
Children’s Hematology y and Oncology  armenian group. The 
conference is sponsored d by the Ministry of Health, Health 
Bridge Foundation, IDeeA A Foundation, Armenian Relief 
Fund, the American Associaiation of graduates of the Harvard 
Club and Go2 Armenia.

The sky of Arrtsakh is relatively peaceful now  and we hope 
iit will last long,g, but we have to be ready and  we have to be 
bbeside them as thhe situation can change every minute . We are 
AArtsakh and we aare determined to stay beside our courageous 
soldl iers.
MMilitary-patriotic concert took place  in Yerevan State Med-

icall University whicch h carried the slogan "We are Artsakh".
"MMede uni" music andn  dance group, YSMU academic band, 

Armyy musical orchesttrra of Military Institute a] er V. Sargsyan, 

as well as popular singers took part.
The event was attended by YSMU Recctotor r Mikayel Nari-

mmanyan, coordinator of Board of Trustees of YoY ututhh FoFounda-
tionon of Armenia Karen Avagyan, professors and lecturers of 
the uuniversity, students, guests.
The ororganizers of the concert could once again state through 

songs, ddanances and videos that the spirit of fi ght and patriotism 
is always inn our hearts.

WE ARE ARTSAKHWE ARE ARTSAKH



Yerevan State Medical University 
hosted a meeting of Armenian dentists 
and New York University dental Col-
lege (NYUCD) delegation.
During the meeting, the College Vice-

Dean Stuart Hirsch represented YSMU 
Dean of Dentistry Department Lazar 
Yesayan program details concerning 
the children in the marzes of RA.
It is reported that College experts, 

being included in diff erent programs , 
for 20 years have realized programs in 
diff erent parts of the world, realizing
dentistric, educational and research 
services  for the disadvantaged , poor 
people. They said, that they are coop-
erating with the children of Armenia 
Fund (COAF) and are now looking for
opportunities for carrying out  similar
programs in rural communities as well.
 Stuart Hirsch noted that  a large group of den-

tists, lecturers and ggraduates will visit Armenia bring-g
ininining g g g g wiwiwiwithththth tttthehehehem m m m ththththe e ee nenenenececececessssssssararararyyyyy eqeqeqeqquiuiuiuipmpmpmpmp enenenent t tt anananandddd mamamamateteteteriririri----
alallalalalalalssssss ananananananand dd d dd d d ttrtrtrtrtrtraiaiaiaiaiiaininininininin ngngngngngngngggg ooooooff f f ff f f ththththththththeee e e e e lolollololololocacacacacacacall l lll l l spspspsspspspsppecececececceciaiaiaiiaiaialilililililililiststtstststststs ss s ss wiwiwiwiwiwiwiwillllllllllllllll tttttttakakakakakakakake e e eee e plplplplplplplplp acacacaccacacacee.e.e.e.e.e.

YSMU Dean of Dentistry Department LazarYesayan stressed 
the importance of the possible realization of any preventive 
prprogograram m inin oourur ccouountntryry aandnd nnototeded tthahat t sisimimilalar r prprojojecectsts aarere 
bebebebebebeinininining g g g gg cacacacacarrrrrrrrrrieieieieied d d ddd ouououououo t t t t t bybybybybyby oooooururururur eeeeexpxpxpxpxppererererere tststststs   ininininin oooooururururur cccccououououountntntntntryryryryryy aaaaas s s s s wewewewewellllllllll.....

The mission of World Vision International  
charity organization is to improve the lives of 
children and their families living in poverty.
YSMU 10 clinical residents studying pedi-
atrics, took part in the programs devoted to 
the development of the early childhood in 
Martuni, Yeghegnadzor communities. The 
program was carried out by the internation-
al organization for Bill and Melinda Gates 
grant research program outcome assessment.
The future doctors realized the work with 
great responsibility. It was a nice chance for 
them to get to know the problems concerning 
the children’s care .They appeared to be a team 
targeting one aim.

THE PROSPECTS OF COOPERATION WITH NEW THE PROSPECTS OF COOPERATION WITH NEW 
YORK UNIVERSITY DENTAL COLLEGE HAVE YORK UNIVERSITY DENTAL COLLEGE HAVE 

BEEN OUTLINEDBEEN OUTLINED

MEDICAL RESIDENTS TOOK PART IN THEMEDICAL RESIDENTS TOOK PART IN THE
 RESEARCH PROGRAM RESEARCH PROGRAM

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ ՀՈւՆԻՍ 2016 N 25-26 (1336-1337) 337



DEAR INTERNATIONAL STUDENTS #DEAR INTERNATIONAL STUDENTS #
STAY IN ARMENIA  FOR YOUR HOLIDAYS STAY IN ARMENIA  FOR YOUR HOLIDAYS 

Dear international students we want to represent you Armenia and its awesome places of interest especially for t
he summertime, so that you are aware of them and if you are planning to stay in Armenia during your holidays, 

then it’s a useful guide for you.
Armenia has always attracted travelers with its singular picturesque places. In the ancient churches and castles,

mountainous lakes and rivers, majestic cliff s, vertiginous canyons are hidden thousands of stories and many mysteries.

DILĲ ANDILĲ AN

Dilijan is situated in Tavush Marz in the northern part of Ar-
menia. Rocky mountainous slopes and deep gorges are typical
of this area. Most of the territory is situated at an altitude of 
800-1000m above sea level. Landscapes are stunning with their 
beauty. The beautiful virgin forests are on slopes of mountains
at an altitude of 600-2900m above sea level, where it grows
over 120 species of trees: beech, oak, pine, etc. Reaching the
highest peaks of the mountains, the forests turn to alpine mead-
ows. Attractions of Dilijan are Lake Parz, Hermitage Museum, 
Haghardzin Monastery, Goshavank Monastery, Jukhtak Monas-
tery, Matosavank Monastery.

GARNIGARNI
  
It is interesting to go on an excursion to Gar-

ni, ancient Armenian village, summer residence 
of Armenian kings of the III century BC – the 
Temple of Sun.  Garni temple represents Arme-
nia’s Hellenistic culture infl uence in II-I centuries 
BC. Garni is famous for lavash (Armenian, thin 
pita bread), feta cheese, yogurt, young wine, ap-
ples, walnuts, hazelnuts and almonds.

GEGHARDGEGHARD

Geghard monastery complex of the XII-XIII centuries
dug in the cliff , is the place, where the historian Mkhitar
Ayrivanetsi (XIII cent.) worked. Geghard, or more fully 
Geghardavank, meaning “the Monastery of the Spear”,
originates from the spear, which had wounded Jesus at the 
Crucifi xion, allegedly brought to Armenia by Apostle Jude,
Thaddeus, and stored amongst many other relics. Now it
s displayed in the Echmiadzin treasury. If you walk up a 
path near monastery, you will see a few vendors of souve-
nirs and snacks. Try the sweet “sujukh”, sweet lavash and
gata if you have never tasted them before. Bizarre cliff s, 
caves and waterfalls.
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TSAKHADZOR

Tsakhkadzor means Gorge of fl owers in Armenian, 
though it is located  1750 meters above sea level, surround-
ed with alpine meadows. Tsakhkadzor is known for be-

ing a ski resort, with forests and an 
ncient monastery. It is a training base 
or high-level sports, a winter sports re-
ort and one of the country important
ummer destinations.
From the 4th to the 5th centuries its
orest used to be the hunting area for
he Armenian kings of the Arshakuni

dynasty. On the slope of Teghenis 
Mountain, in the eastern part of the 
own, near the monastery of Kecharis,
tretches out the 5-level ropeway that
s 6105m long and is 1969-2819m above 
he sea level. The rope-way, which was 
onstructed in 1967, was commissioned

until 2004, and during 2004-2007 the
ve stations of the new rope-way were
e-built Tsakhkadzor ropeway is con-
idered to be the best in the Caucasus 
nd it opens a beautiful view of Lake 

Sevan.
You can get to the top of mount Teghenis by ropeway in

40 minutes. When switching liâ s, you can enjoy some tea 
or coff ee at the cafes, located by the rope-way. There you 
can also hire ski equipment and other sports facilities.
The ropeway tickets costs 2000 drams (about 4 $).

TATEV ROPEWAYTATEV ROPEWAY

The longest non-stop double track cable car is 5,752 
m (18,871 â ) and was achieved by the Tatev Aerial 
Tramway in collaboration with National Competi-
tiveness Foundation of Armenia, in Tatev, Armenia, 
on 16 October 2010.
The tramway, designed by Garaventa (Switzer-

land), connects the village of Halizor with the seclud-
ed medieval Tatev Monastery, off ering a spectacular 
journey across the Vorotan River Gorge. The design 
process and foundation work began in 2009, with 
the opening ceremony of the aerial tramway and 
the offi  cial launch of the Tatev Revival Project on 
16 October 2010. The 5.7-kilometer aerial tramway 
is supported by three towers between its two termi-
nals. One terminal is on a hill overlooking the village 
of Halidzor and the other is near Tatev Monastery, on the 
road to Tatev village. At top speed, the tramway will travel 
at 37 kilometers per hour and the ride will take approx-
imately 11 minutes, with its deepest drop at 360 meters 
aboveground. Two cabins (each with the capacity to hold 
25 people) will operate at once, travelling in opposite direc-
tions. There are six cables altogether (three per cabin, with 
two cables suspending and one cable pulling each cabin), 
each uniquely built for the specifi cations of this project.
The cable car covers the distance between the villages Ha-

lidzor and Tatev that is about 5.7 km in 12 minutes and 
can carry 25 passengers at a time. The highest point of the 
ropeway is 320 meters. 
Tatev Village is 280 km far from Yerevan. To get to the 

ropeway you can take a bus or a taxi to the village Halid-

zor. A bus goining from Yerevan to the city Goris is 4000
AMD (~11 USD); from Goris you will need to take a taxi
to the village Halidzor. A taxi from Yerevan to the village
Halidzor will charge you about 30000 to 35000 AMD (~76 
to 95 USD).
The Tatev Monastery is one of the masterpieces of Arme-

nian medieval architecture included in the UNESCO World 
Heritage List. The Tatev Monsatery was built during the 
9th through 13th centuries and was hidden from strang-
ers’ eyes thanks to its location. The Tatev Monastery was
the religious, spiritual, political, and economic center of 
the Syunik duchy. It consists of St. Astvatsatsin Church,
the Cathedral of Poghos and Petros, the gavit, residential
and service premises. It used to be the wealthiest medieval
monastery in Armenia.

zor A bus goining from Yerevan to the city Goris is 4000

TTSSAAKKHHAADDZZOORRTTSSAAKKHHAADDZZOORR
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LAKE SEVANLAKE SEVAN
This huge mountain lake which takes up 5% of Armenia’s

surface area and is about 2,000 meters above sea level. On
a clear and sunny day, the water is oâ en a deep turquoise
color. Maxim Gorky once said about the waters that they
were like a piece of the sky that had descended to the
earth among the mountains. The shores are white sand 
and most beaches are uncrowded. The monastery penin-
sula (called the island in Armenian) is the most popular 
spot, and is the closest place to visit as well. The water is
about 18-22 Celsius in the summer, a very refreshing swim
aâ er a hot week in Yerevan. It is a freshwater lake, so you
do not have any salt residue aâ er swimming. There are
fi sh in the lake, however there has been a ban on commer-
cial fi shing (without authorization) in recent years. For this 
reason, it is not uncommon to see men standing along the 
main road signaling cars by hand the supposed length of 
the fi sh they sell. To put these fi sh on display would mean 
calling the attention of unwanted authorities.
Locals have told visitors that the name Sevan comes from 

many centuries ago during a cold winter when one of the 
frequent invasions by Arabs was imminent. The villagers 
warned one another and proceeded across the ice of Se-
van to the (then) island on which Sevanavank was locat-
ed. Once everyone was across they barracaded themselves 
in the church and prayed that their lives be spared. As 
the Arabs approached the ice they too crossed, but once 
they were well on their way across it, the ice gave and 
the invaders drown in the icy waters. The villagers viewed 
this as an act of God, sparing them from sure death. The 
lake was black with bodies of the dead soldiers so they 

named it Sevan (Sev meaning black  in Armenian).
On the peninsula there is the monastery of Sevanavank,
consisting of two rather rough churches. It is worthwhile
to climb up the many stairs for the view and the green
khatchkars. They were carved from a plentiful local green
stone and stood out from the others which are all made of 
tuff .
All over the West and North shores are places to stay. On

of the nicer ones is the Sevan Hotel at  the very north 
end, just past the massive remains of an unfi nished Soviet
construction. 
The HarsnaKar luxury resort  is located a few hundred 

meters from the Peninsula as well.
On the East shore is the painters house at the tip of the

opposite penninsula near Shorjha, and just south of that 
is probably the nicest beach on the lake. Kilometers long,
nice waters, and some pine trees for shade behind them. 
    It is perfect for camping or getting away from the crowd

on the West shores.

The Stepanavan Dendropark (also called Sojut) is an ar-
boretum located near Gyulagarak village, Armenia’s Lori 
province (about 85 km north of Yerevan). It was established 
in 1931 by Polish engineer-forester Edmon Leonovich. The 
arboretum is 35 ha in total of which 17.5 ha consist of nat-
ural forest and 15 ha of ornamental trees.
This collection expanded along the newly constructed 

footpaths and vistas which began to reach into the natural
forest and is thought to be the fi rst place in the Transcau-
casus, where a natural forest landscape had been reshaped
into a Forest Park. The Stepanavan Dendropark consists
of deciduous forest and ornamental plantings with ave-
nues of Lime (Tilia cordata), and wild sourced specimens 
of Juglans, Malus, Populus and Pyrus. Most specimens
were acquired from other botanic gardens as part of an
international exchange programmes with the Botanic Gar-
den in Tbilisi, (Georgia), Kiev (Ukraine), Nikitski, (Crimea, 
Ukraine), Leningrad and Moscow Central (Soviet Union)
as well as the Far East. Specimens were also obtained fur-
ther afi eld from Germany, France, Portugal, China and the
United States. There are now more than 500 introduced
species.

Nowadays the arboretum is of interest to the general pub-
lic, professional scientists and eco-tourists. It provides with 
the opportunity to study adaptive characteristics of diff er-
ent plants to the new environmental conditions, conduct
training programmes for student internships and study the
distinctive fl ora of the Transcaucasus region. The arbore-
tum is a perfect place for public excursions and botanical 
or zoological tours.
Admission is free and open to the public.          

named it Sevan (Sev meaning “black” in Armenian)

STEPANAVAN DENDROPARKSTEPANAVAN DENDROPARK
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JERMUKJERMUK

Jermuk s a mountain spa townp in the southern Armenian
province of Vayots Dzor Province, 53 km east of the pro-
vincial capital Yeghegnadzor. It was a popular destination 
during the Soviet era and nowadays is still famous for its
hot springs and mineral water brands bottled in the town. 
It is attractive for its fresh air, waterfalls, artifi cial lakes, 
walking trails, the surrounding forests and mineral water 
pools. The town is being redeveloped to become a modern
centre of tourism and health services. Jermuk is also being 
set up to become a major Chess centre, with numerous 
chess international tournaments scheduled in the town.
The name of the town is derived from the Armenian word 

of “jermuk” (ջերմուկ) or “jermook” meaning “warm min-
eral spring”, fi rst mentioned during the 13th century by 
historian Stepanos Orbelian in his work “History of the 
Province of Sisakan”.
Jermuk is one of the picturesque corners of Armenia. This

newly built health resort which is surrounded by moun-
tains is well-known in many other countries of the world.
Here, in this marvelous nature in the world of greenery

and sparkling fl owers one breathes freely, seized with joy,
light, warmth and with sun…
Jermuk is a high-class health-resort of considerable signif-

icance on an all-Union scale. It is the biggest picturesque 

corners in Armenia, and one of the few the Soviet Union.
Here people undertake mineral water treatment. The min-
eral springs of Jermuk have almost the same physical and
chemical constitution and qualities as the same well-known 
waters of Karlovy Vari and Jhelesnovodsk.
Boththe town and health-resort of Jermuk are situated in

the south-east of Armenia, on the upper Arpa, 173 kilome-
ters from Yerevan. You can go from Yerevan to Jermuk by
bus. The main road to Jermuk is a kind of museum of orig-
inal masterpieces of the mediaeval architecture, of castles 
and fortresses, biblical Ararat, with boundless panoramas
of deep canyons and steep gorges. And the river of Arpa is 
creating marvelous land-scapes.
The hill on which the sanatorium-town is situated is

surrounded by luxuriant Alpine vegetation and woody
mountains, which are 2500-3000m high. Arpa , one of the
most full-fl owing rivers of Armenia, runs trough the town
and its deep gorge dividing both the town and the whole 
mountain chain of Vaiots Dzor into two parts. River Arpa 
is famous for its delicious fi sh, especially koghak and trout.
The air in Jermuk is absolutely clean and fresh, saturated

with the fragrance of fl owers. It has typical mountain cli-
mate. Summer is cool and winter is long and snowy. In the
warmest days the thermometer shows +14C - +16C and the 
absolute minimum is -35C.
The quantity of atmospheric condensation is 800mm the

atmospheric pressure comes up to 600mm, and the sun
shines 2400 hours a year.
Except Arpa and its tributary 

stream Jermuk there are many icy
and warm springs, the water of these
springs are used for drinking. But 
Jermuk is especially famous for its
health springs. They are about 40, 
the waters of which are warm and 
have rich chemical constitution.
The prevalence of sunny days., 

the health water, mild climate, the 
abundance of ultra-violet rays, the 
forests and luxuriant vegetation, 
moderate humidity and other condi-
tions have made Jermuk a best-class 
sanatorium and a well-known centre
of active rest.

ARZNIARZNI

To the north from the capital city of Armenia is sit-
uated Kotayk Marz with its administrative center 
Hrazdan. The name of the Marz with its roots dates 
back to antiquity, during the time of the patriarch Kot. 
The average temperature of Kotayk is +19 C in summer 
and -19C in the winter. The third of the territory is cov-
ered by forests. Overall territory of the province fl ows
the river Hrazdan. In the eastern part near the Gegha-
ma Mountains there are several volcanoes. Attractive
resort town Arzni, famous for its therapeutic miner-
al water “Arzni”, is situated in the picturesque Hrazdan 
canyon. In recent times, the health spas and treatment 

centers of Arzni have earned attention as destinations for
cardio-vascular treatment.
centers of Arzni have earned attention as destinations for

s

s
a
s
J
h
t
h

t
a
f
m
t
s
o

ՆԻՍ 2016 N 25-26 (1336-1337)ՈւՆԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊՊԱՊԱՊԱԱՊԱՊԱՊԱԱԱԱԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱՊԱԱԱՊԱՊԱԱՊԱԱԱՊԱՊԱԱՊԱՊԱՊԱՊՊԱՊԱՊԱԱՊԱՊԱՊԱՊԱԱՊԱՊՊՊՊԱՊՊՊԱՊԱՊՊՊԱ ԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԱԳԳԱԳԱԳԱԳԱԳԳԱԱԱԳԳԱԳԱԱԱԱԳԱԱԳԱԳԱԱԱԳԱԳԱԳԱԱԱԳԱԳԱԳԳԱԱԳԱԳԱԱԱԱԱԱԱԱԳԱԱԱԳԱԱԱԳԳԱԱԱԳԳԱԳԳԳԱԱԱԳԳԳԳԳԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԲԺԲԺԲԺԲԺԲԺԲԺԲԺԲԲԺԲԺԲԺԲԺԲԲԺԲԲԺԲԺԲԲԲԲԲԲԲԺԲԺԲԲԲԲԺԲԲԺԲԲԲԲ ԻՇԻՇԻՇԻՇԻՇԻՇՇԻԻՇԻՇԻՇՇՇՇՇՇԻԻ Կ Կ Կ Կ ԿԿԿԿ ՀՀՀՀՀՀՀՀԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ ՀՈ 441



The visit of a number  of  9-12th  grade students  from 
RA Aragatsotn and Armavir marzes to Yerevan State Medical
 University  was initiated by YSMU Career Center and COAF.

GETTING TO KNOW  
YEREVAN STATE MEDICAL 

UNIVERSITY



Պաշտոնական տեղեկատու №3

Մեր թիմը - Հովհաննես Արտաշեսի Հովհաննիսյան
Կան շատ գլո բալ հար ցեր, կապ ված աշ խա տա կից նե րի ո րա կի, մաս նա գի տա-
կան պատ րաստ վա ծութ յան, վե րա պատ րաս տում նե րի 
հետ։ Կ ցան կա նա յի, որ աշ խա տա կից նե րի ի րա վա-
կան և  սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան նոր մա-
կար դակ սահ ման վեր։

Ող ջու նում է մի ջազ գա յին գոր ծու-
նե ութ յան և ար տա քին կա պե րի գծով 
պրո ռեկտոր, դոց. Ե.Ս. Սահակյանը

Հի շում եմ, թե ինչ  մեծ դեր և  ազ դե ցութ յուն 
ու ներ պրոֆ միութ յու նը ժա մա նակին։ Դա և՛ հա կակ շիռ 

էր հան դի սա նում ԲՈՒՀ-ի ադ մի նիստ րա ցիա յին, և՛ միա ժա մա նակ բա-
վա կան ու ժեղ լի նե լով՝ բազ մա թիվ հար ցե րում օգ նում էր ԲՈՒՀ-ին:

Այս համար	 մ

Հատուկ վտանգավոր վարակներ
ԵՊԲՀ ռեկ տոր պրոֆ. Մ.Զ.  Նա րի ման յա նի, ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 

ամ բիո նի վա րիչ Ա.Վ. Ա սո յա նի և ԱՄՆ պետ դե պար տա մեն տի սպառ նա լիք նե րի 
նվա զեց ման գոր ծա կա լութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ջան քե րով կազ մա կերպ վեց հնգօր յա դա սըն թաց՝ 

« Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ ներ» թե մա յով: 

Անգլերենի դասընթացներ
Մե ծա պես կախ ված լի նե լով մի ջազ գա յին 
հան րութ յու նից՝ յու րա քանչ յուր հայ պետք է 
տի րա պե տի առն վազն մեկ օ տար լեզ վի։ Բժշ կի 
կյան քում անգլերենը շատ ա վե լի մեծ դեր ու նի։ Մի ջազ-
գա յին փոր ձի փո խա նա կու մը, գի տական ա ռա ջըն թա ց,  ար տա սահ ման յան 

գրա կա նութ յան. այս ամենի համար անգլերենի գիտելիքներ են հարկավոր։



Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում 
մշտա պես գոր ծել են ար հես-
տակ ցա կան միութ յուն ներ և 
մինչև -ա կան թվա կան-
նե րը բա վա կան ակ տիվ գոր-
ծու նեութ յուն են ծա վա լել։ Ես 
հի շում եմ, թե ինչ պի սի մեծ 
դեր և  ազ դե ցութ յուն ու ներ 
պրոֆ միութ յու նը այն ժա մա-
նակ։ Դա մի կող մից և՛ հա-
կակ շիռ էր հան դի սա նում 
ԲՈՒՀ-ի ադ մի նիստ րա ցիա յին, 
և՛ միա ժա մա նակ բա վա կան 
ու ժեղ լի նե լով՝ բազ մա թիվ 
հար ցե րում օգ նում էր ԲՈՒՀ-
ին։ Սա է իմ պատ կե րաց մամբ 
այն մո դե լը, թե ինչ պի սին 
պետք է լի նի ար հես տակ ցա-

կան միութ յու նը։ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու նը, նո րաս տեղծ լի նե լով հան դերձ, ար դեն ա պա ցու-
ցել է, որ կա րող է վե րա կանգ նել պրոֆ միութ յան վա ղե մի 
համ բա վը։ Ըստ իս՝ ար հես տակ ցա կան միութ յան գոր ծու-
նեութ յան գե րա կա ուղ ղութ յունը պետք է լի նի աշ խա տա-
կից նե րի սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան պաշտ պան վա ծութ-
յան ա պա հո վու մը, ին չը և հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց նում 
է մեր այ սօր վա գոր ծող կա ռույ ցը։ « Հե րա ցի» ար հես տակ-
ցա կան կազ մա կեր պութ յա նը մաղ թում եմ հե տա գա հա ջո-
ղութ յուն ներ գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում, իսկ մենք կփոր-
ձենք հնա րա վո րինս ա ջա կից լի նել։

Կ ցան կա նա յի նաև շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել 
« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յա նը մեր 
հայտ նի դրոշ նե րի մի ջանց քին նոր շունչ և  ե րանգ հա-
ղոր դե լու հա մա ր։
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Հար գե լի աշ խա տա կից ներ, տե ղե կաց նում 
ենք, որ դուք կա րող եք անցկաց նել ա մա-
ռա յին հան գիս տը Ծաղ կա ձո րում և Սևա-
նում՝ մատ չե լի գնե րով։ Վա յե լեք Ծաղ կա ձո-
րի գե ղա տե սիլ բնութ յու նը կամ Սևա նա լճի 
ա լիք նե րը և կտրվեք ա մառ վա տա պից մեզ 
հետ։ Ման րա մաս նե րի հա մար դի մեք «Հե-
րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ-
յուն։ Մաղ թում ենք ձեզ բա րի հան գիստ։

«  Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յու նը, ցան կա նա լով միա վո րել 
ԵՊԲՀ տա ղան դա շատ աշ խա տա կից նե րին, 
կազ մա կեր պում է «Բժշ կա կա նի շուն չը» 
մրցույթ-ցու ցա հան դես։ Ե թե զբաղ վում եք 
գե ղան կար չութ յամբ, լու սան կար չութ յամբ, 
քան դա կա գոր ծութ յամբ, գոր գա գոր ծութ-
յամբ, ա սեղ նա գոր ծութ յամբ կամ կի րա ռա-
կան ա րվես տի այլ յու րօ րի նակ ուղ ղութ յուն-
ներով, ա պա դի մեք մեզ՝ ձեր աշ խա տանք-
ները հան րութ յա նը ներ կա յաց նե լու հա մար։

«  Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յու նը պլա նա վո րում է տպագ րել 
ժո ղո վա ծու, ո րի մեջ կզե տեղ վեն մեր աշ-
խա տա կից նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը։ 
Ե թե ցան կա նում ենք տպագ րել ձեր ար ձակ 
կամ չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, 
ա պա դի մեք մեզ։

  Հար գե լի աշ խա տա կից ներ, ե թե ու նեք 
հար ցեր, խնդիր ներ կամ ա ռա ջար կութ-
յուն ներ, դի մեք մեզ յու րա քանչ յուր աշ-
խա տան քա յին օր։ «  Հե րա ցի» ար հես տակ-
ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը միշտ պատ-
րաստ է ա ջակ ցե լ ձեզ։ Գաղտնիությունը 
ե րաշ խա վոր վում է։

Ե.Ս. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ԵՊԲՀ միջազգային գործունեության և 
արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

21-րդ  դա րում, գի տա տեխ նի կա կան ա րա գըն թաց 
զար գաց մա նը զու գա հեռ, ա վե լա նում է նաև բնա կան և 
 մի տում նա վոր ստեղծ ված կեն սա բա նա կան ռիս կե րով 

պայ մա նա վոր ված բռնկում նե րի վտան գը:  Կեն սա բա-
նա կան ռիս կե րի մեջ հատ կա պես կար ևոր վում են հա-
տուկ վտան գա վոր վա րակ նե րը, ո րոնց հա րու ցիչ նե-
րը կա րող են օգ տա գործ վել որ պես կեն սա բա նա կան 
զենք:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը նշվա ծը՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր պրոֆ. 
Մ.Զ.  Նա րի ման յա նի, ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 
ամ բիո նի վա րիչ Ա.Վ. Ա սո յա նի և ԱՄՆ պետ դե պար-
տա մեն տի սպառ նա լիք նե րի նվա զեց ման գոր ծա-
կա լութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ջան քե րով ո րոշ վեց 
կազ մա կեր պել հնգօր յա դա սըն թաց՝ « Հա տուկ վտան-
գա վոր վա րակ ներ» թե մա յով: 

 Դա սըն թա ցի շրջա նակ նե րում անդ րա դարձ է կա-
տար վում բրու ցել յո զի, ժան տախ տի, տու լա րե միայի, 
բո տու լիզ մի, հե մո ռա գիկ տեն դե րի և  այլ հա տուկ 
վտան գա վոր վա րակ նե րի պատ ճա ռա գի տութ յա նը, 
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հա մա ճա րա կա բա նութ յա նը, ախ տա ծա գում նա բա նութ յա նը, կլի նի-
կա կան նկա րագ րին, ախ տո րոշ մա նը, տար բե րա կիչ ախ տո րոշ մա-
նը, բուժ մա նը, շտապ հա ղորդ ման և  կան խար գել ման սկզբունք նե-
րին:  Ներ կա յաց վում է  Հա յաս տա նում այդ հի վան դութ յուն նե րի տա-
րած վա ծութ յու նը, դեպ քե րի ստան դարտ բնո րո շում նե րը, բուժ ման 
օպ տի մալ սխե մա նե րը, ինչ պես նաև հե տաքր քիր կլի նի կա կան դեպ-
քեր, ո րոնք ախ տո րոշ վել են ԻԿՀ « Նորք»-ում:

 Դա սըն թա ցի շրջա նակ նե րում վե րա պատ րաստ վե լու են ՀՀ-ի բո-
լոր վա րա կա բան նե րը, կազմ վե լու են պի լո տա յին խմբեր, որ տեղ 
նե րառ վե լու են ըն տա նե կան և շ տա պօգ նութ յան բժիշկ ներ, ման կա-
բույժ ներ և  այլն:

 Դա սըն թա ցը վա րում են ԵՊԲՀ ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 
ամ բիո նի՝ « Հա տուկ վտան գա վոր վա րակ ներ» թե մա յով վե րա պատ-
րաս տում ան ցած դա սա խոս նե րը:

 Դա սըն թա ցի ա վար տին տրվում է վկա յա գիր:
 Սույն թվա կա նի ապ րիլ և  մա յիս ա միս նե րի ըն թաց քում վե րա-

պատ րաստ վել են 20 մաս նա գետ ներ:  Դա սըն թա ցը շա րու նակ վե լու 
է մինչև 2017թ.:

Ող ջույն ին շատ սի րե լի ըն թեր ցող։ « Մեր թի մը» 
խո րագ րի հեր թա կան հյու րը ԵՊԲՀ մաշ կա բա նութ-
յան և  սե ռա վա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի ա սիս-
տենտ  Հով հան նես Ար տա շե սի  Հով հան նիս յանն է։ 

-  Բարև  Ձեզ պա րոն  Հով հան նիս յան։  Դուք « Հե-
րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան 
հիմ նա դիր նե րից եք։ Կ պատ մեք, թե ի՞ն չը  Ձեզ 
մղեց միա նալ այդ թի մին։

-  Շատ շա տե րին է հայտ նի իմ ու սա նո ղա կան տա-
րի նե րին դրսևո րած հա սա րա կա կան ակ տի վութ-
յունը։ Այդ ակ տի վութ յու նը չի մա րել մինչ այ սօր, և  
ես մշտա պես զգում էի դրա պա հան ջը։ Ու սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նից հե տո ե ղան մի շարք հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, և  երբ ես ի մա ցա 
« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան 
ստեղծ ման մա սին, միա ցա թի մին։ Այն տեղ մե ծա մա-
սամբ ինձ ծա նոթ դեմ քեր էին։ Ա ռա ջին նիս տի ժա-
մա նակ, երբ նստած էինք կլոր սե ղա նի շուրջ, այն-
պի սի նոս տալ գիկ տպա վո րութ յուն էր, ա սես տե ղա-

փոխ վել ենք ու սա նո ղա կան տա րի ներ։  Կար ևոր էր 
նաև այն փաս տը, որ կրկին աշ խա տե լու էինք մեր 
սի րե լի ԲՈՒՀ-ի հետ։

- Ի՞նչ գոր ծու նեութ յուն եք ծա վա լում  Դուք 
« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յու նում և  ին չո՞վ կցան կա նա յիք զբաղ-
վել ա պա գա յում։

- Ես իմ դե րը այս պա հին տես նում եմ ա վե լի շատ 
մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծութ յամբ։ Օ րի նակ՝ ժա-
մա նա կին ծրա գիր կար « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցում 
անցկաց նել սե ռա կան ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ 
դասըն թաց ներ, և  ես սի րով պատ րաստ էի ի րա գոր-
ծել այն։  Սա կայն այս պա հին ար դեն չեմ հի շում, թե 
ին չը խան գա րեց ծրագ րի ի րա գործ մա նը, և այն չի-
րա կա նա ցավ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես պատ րաստ եմ 
ցան կա ցած պա հի կրկին փոր ձել կյան քի բե րել այդ 
ծրա գի րը, բայց դա ար դեն կմնա հա ջորդ ու սում նա-
կան տա րում։ 



-  Ձեր կար ծի քով, ո՞րն է մեր հա մալ սա րա նի աշ-
խա տա կից նե րին հու զող ա մե նա մեծ խնդի րը, 
ի՞նչ լու ծում ներ կա ռա ջար կեք դրանց հա մար։

-  Բարդ հարց եք տա լիս, պետք է մտա ծել։ Ա մե-
նա լուրջ խնդիր նե րից մե կն այն է, որ մենք ի րար 
չենք ճա նա չում։ Այ սինքն՝ կա «Բժշ կա կան հա-
մալ սա րան», որ տեղ գրե թե բո լո րը միմ յանց ճա-
նա չում են, բայց կլի նի կա կան ամ բիոն նե րում 
ի րա վի ճա կն ու րիշ է։  Վեր ջերս մի դեպք ե ղավ, 
երբ Բժշ կա կա նի աշ խա տա կից նե րից մե կը զան-
գա հա րում է իմ ըն կեր նե րից մե կին և  հարց նում է, 
թե որ տեղ է նա աշ խա տում։ Ըն կերս պա տաս խա-
նում է, որ աշ խա տում է նույն ԲՈՒՀ-ում։  Մե ղա-
վո րը մենք ինք ներս ենք և  մեր ծան րա բեռն ված 
աշ խա տան քա յին գրա ֆի կը։ Այս հար ցի լու ծու մը 
տես նում եմ տար բեր մի ջամ բիո նա կան ժա ման-
ցա յին, գի տակր թա կան և  այլ բնույ թի մի ջո ցա-
ռում  նե րի պար բե րա կան անց կաց ման մեջ։  Պայ-
ման ներ բա վա կա նին ստեղծ ված են, մնում է 
մենք ինք ներս ներ քին ցան կութ յուն դրսևո րենք և 
 կազ մա կեր պենք այդ ա մե նը։

-  Կա՞ն արդ յոք մտքեր, որ կցան կա նա յիք տես-
նել « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յան ծրագ րե րում։

- Ի հար կե կան շատ ա վե լի գլո բալ 
հար ցեր կապ ված աշ խա տա կից նե-
րի ո րա կի, մաս նա գի տա կան պատ-
րաստ վա ծութ յան, վե րա պատ րաս-
տում նե րի հետ։ Կ ցան կա նա յի նաև 
աշ խա տա կից նե րի ի րա վա կան և 
 սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան նոր, 
ա վե լի բարձր մա կար դակ սահ ման-
վեր։ Որ պես աշ խա տա կից՝ ես չեմ 
գտնում, որ մեր ի րա վունք նե րը ոտ-
նա հար վում են, հետ ևա բար այդ հար-
ցը ո րո շա կի չա փով հե տին պլան է 
անց նում։ Այս պա րա գա յում ինձ հա-
մար ա մե նա կար ևոր հար ցը աշ խա-
տա կից նե րի ո րակն է։ Ե թե մենք կա-
րո ղա նա յինք մաս նակ ցել, մի ջամտել 
կամ օգ նել այս հար ցում, ա պա մեր 
ԲՈՒՀ-ը կդառ նար ա վե լի լա վը։

-  Դուք ու սա նող նե րի կող մից բա-
վա կան սիր ված դա սա խոս եք։ Ըստ 
 Ձեզ, ի՞նչ հատ կա նիշ ներ պետք է 
իր մեջ ձևա վո րի դա սա խո սը նման 
կոչ ման ար ժա նա նա լու հա մար։

-  Դա սա խո սը պետք է ա մեն ինչ ա նի, 
որ դա սապ րո ցե սը անց նի մաք սի մալ 
ո րակ յալ և  հե տաքր քիր։  Նա մաս նա գի-
տա կան գի տե լիք ներ տրա մադ րե լուց 
զատ պետք է կա րո ղա նա ու սա նող նե-
րի մեջ սեր մա նի այն գա ղա փա րը, որ 
բժշկութ յու նը դա պար զա պես մաս նա-
գի տութ յուն չէ։ Ու սա նող նե րից շատ 
շա տե րը չեն պատ կե րաց նում, թե ինչ 
է ի րե նից ներ կա յաց նում բժիշկ լի նե-
լը։ Ես դրան ան վա նում եմ «բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ռո ման տիզմ»։ Ե թե դա-
սա խո սը կա րո ղա նում է ու սա նող նե-
րին մո տեց նել այդ ռո ման տիզ մին, ու-
սա նողն  այլ աչ քե րով է նա յում դա-

սա խո սին։  Դա հատ կա պես կար ևոր է կլի նի կա կան 
ամ բիոն նե րում։ Օ րի նակ՝ ես երբ դար ձա բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի դա սա խոս, դա ինձ հա մար մի մեծ ոգ-
ևո րութ յուն էր։  Հենց այդ ոգ ևո րութ յունն էլ ես փոր-
ձում եմ ա մեն ան գամ փո խան ցել իմ ու սա նող նե րին։ 
Ի հար կե, լի նում են ու սա նող ներ, ո րոնց պա րա գա յում 
դա անհ նար է, բայց դա չպետք է վհա տեց նի դա սա-
խո սին՝ մյուս ու սա նող նե րի հետ աշ խա տե լիս։  Պետք 
է գոր ծին վե րա բեր վել ոչ թե պար զա պես փող աշ խա-
տե լու մի ջո ցի, այլ պետք է հա ճույք ստա նալ կա տա-
րած աշխատանքից։ Չպետք է մո ռա նալ, որ մենք աշ-
խա տում ենք աշ խար հի ա մե նա լավ ԲՈՒՀ-ում, և  ու սա-
նող նե րին էլ հա վաս տիաց նել, որ նրանք սո վո րում են 
աշ խար հի ա մե նա լավ ԲՈՒՀ-ում։

- Ե թե մի պահ պատ կե րաց նենք, որ դուք չեք աշ-
խա տում այս կլի նի կա յում և  այս ԲՈՒՀ-ում, որ տե՞ղ 
եք դուք աշ խա տում, որ տե՞ղ եք տես նում  Ձեզ։

-  Միան շա նակ զբաղ վում եմ բժշկութ յամբ և  հենց 
իմ մաս նա գի տութ յամբ։  Կապ չու նի թե որ տեղ, բայց 
բժշկութ յու նից դուրս ես ինձ չեմ պատ կե րաց նում։ 
 Հի վան դի հետ աշ խա տան քից ա ռա վել ոգ ևո րող 
գործ ես չգի տեմ։

Ձե կ ծի վ ՞ ն է մե հ մ նի
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«Դ րոշ նե ր». այս պես է հայտ նի ԵՊԲՀ գլխա վոր մաս նա-
շեն քի -րդ  հար կի մի ջանց քը, որ տեղ կախ ված են մեզ 
մոտ սո վո րող ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի երկր նե-
րի դրոշ նե րը։ «Դ րոշ նե րի» հար կում բա ցի վե րոնշ յալ 
պե տութ յուն նե րի գլխա վոր խորհր դա նի շե րից 
կա րե լի է գտնել նաև նա խորդ դա րի վե րա-
նո րոգ ման պա տեր, հայ տա րա րութ յուն նե րի 
տախ տակ ներ և ս տենդ ներ։  Հին էին նաև կախ-
ված դրոշ նե րը։  Տա րի նե րի ըն թաց քում դրանք 
մաշ վել, գու նա թափ վել և  կորց րել էին ի րենց 
վա ղե մի հմայ քը։ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը, հաշ վի առ նե լով ԲՈՒՀ-ի 
այդ հատ վա ծի ներ կա յա ցուց չա կան դե րը որ-
պես մի ջազ գա յին ԲՈՒՀ-ի, ձեռ նա մուխ ե ղավ 
այդ խնդրի լուծ մանը։ ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին 
գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Ե. Ս.  Սա հակ յա նի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ար դյուն քում դրոշ նե րը փո խա-
րին վե ցին նո րե րով։ Ա վե լա ցավ նաև դրոշ նե րի 
քա նա կը, քա նի որ տա րի նե րի ըն թաց քում մեր 

ԲՈՒՀ-ի մի ջազ գա յին կա պե րի աշ խար հագ րութ յու նը 
ընդ լայն վել էր։  Ներ կա յումս կախ ված կա րե լի է տես նել 
 երկր նե րի դրոշ նե րը, ո րոնք նոր շունչ են հա ղոր դում 
այդ մի ջանց քին։

- Ինչ պե՞ս ընտ րե ցիք բժշկի այ նու հետև մաշ կա-
բա նի մաս նա գի տութ յու նը։

 - Եր կու դեպ քում էլ ընտ րութ յու նը շատ պա տա հա կան և  
ոչ կան խամ տած ված է ե ղել։  Սա կայն ես եր բեք չեմ փոշ-
մա նել այդ ընտ րութ յան հար ցում։ Ա սեմ, որ ես բժիշկ նե-
րի ըն տա նի քից չեմ, մաս նա գի տութ յու նը «ժա ռան գա-
բար» չի փո խանց վել ինձ։ Ընտ րութ յան հար ցում դեր 
խա ղա ցին այն փաս տե րը, որ քույրս էր սո վո րում բժշկա-
կա նում, և  դա սըն կե րու հի նե րիցս մե կը, ում հետ ես շատ 
մտե րիմ էի նույն պես ո րո շել էր դի մել բժշկա կան։ Ինչ վե-
րա բեր վում է նեղ մաս նա գի տութ յա նը, ես ո րո շել էի դառ-
նալ ման կա բարձ գի նե կո լոգ, սա կայն 
մի օր այն ժա մա նակ վա ռեկ տոր  Վի-
լեն Պա րույ րի Հա կոբ յա նը ինձ ա սեց, 
որ ես ա վե լի լավ կլի նի ընտ րեմ մաշ-
կա բան, սե ռա վա րա կա բա նի մաս-
նա գի տութ յու նը։ Սկզ բում թե րա հա-
վա տո րեն մո տե ցա այդ խորհր դին, 
սա կայն հե տա գա յում հաս կա ցա, որ 
ընտ րութ յու նը ի րոք ճիշտ էր։

-  Մի փոքր պատ մեք  Ձեր մա սին, 
ինչ պի սի՞ն եք դուք այս պա տե-
րից դուրս, ա ռօր յա կյան քում։  
Ի՞նչ հոբ բի ներ և  նա խա սի-
րութ յուն ներ ու նեք։

 - Դժ վա րա նում եմ պա տաս խա-
նել։ Ով ինձ ճա նա չում է գի տի, որ 
շատ շփվող և  ըն կե րա սեր եմ։  Սա-
կայն ա մե նա վա տն այն է, որ ա զատ 
ժա մա նակ հա մար յա թե չկա, և  իմ 
այ սօր վա հոբ բին ըն տա նի քիս հետ 

ժա մա նակ անցկաց նելն է, ե րե խա նե րի հետ զբաղ վե լը։ 
Այս պա տե րը կլա նում են քեզ ամ բող ջութ յամբ և  ու րիշ 
ո չինչ չես հասց նում ա նել։ Ե րաժշ տութ յուն լսում եմ 
սո վո րա բար աշ խա տե լիս և լ սում եմ «լայն սպեկտր» 
ե րաժշ տութ յուն՝ սկսած ռա բի զից, ռո քով մինչև դա սա-
կան։  Շատ եմ սի րում լու սան կա րել։ ժա մա նա կին շատ 
էի նկա րում, իսկ այժմ հասց նում եմ նկա րել միայն հի-
վանդ նե րին։  Սի րում եմ ճամ փոր դել  Հա յաս տա նով մեկ։ 
Ար տերկ րի փորձ այդ քան էլ չու նեմ։

- Այս քա նը պա րոն  Հով հան նիս յան։ Շ նոր հա կա-
լութ յուն հե տաքր քիր զրույ ցի հա մար։ 



Ու սում նա կան տար վա ա վար տին ա վարտ վեց 
նաև « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր-
պութ յան նա խա ձեռ նած անգ լե րե նի պրո ֆե սիո նալ 
դա սըն թաց նե րի հեր թա կան փու լը։ Պա րապ մունք-
նե րը մեկ նար կել էին 2015 թ. հոկ տեմ բե րին և  ար-

դեն 2016 թ. մա յի սի 18-ին  վեր ջին խմբի մաս նա-
կից նե րը ստա ցան ի րենց ա վար տա կան վկա յագ րե-
րը և  անգ լե րե նի գի տե լիք նե րի նոր մա կար դա կով 
հրա ժեշտ տվե ցին միմ յանց և դա սա խո սին։ Վեր ջին 
հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև մեր թղթա կի ցը, ով 
ան ցած պա րապ մունք նե րի, դրանց արդ յունք նե րի, 
սպա սե լիք նե րի և նոր ա ռա ջար կութ յուն նե րի մա սին 
զրու ցեց դա սա խոս Ա նի Հով հան նիս յա նի և խմ բի 
ան դամ նե րի հետ։

- Ինչ պես նշե ցի, պա րապ մունք նե րը մեկ նար կե-
ցի ան ցած տար վա հոկ տեմ բեր ամ սին։ Ու սում նա-
կան ծրա գի րը, դա սապ րո ցե սը և  ու սում նա կան ձեռ-
նարկ նե րը ընտր վե ցին այն պես, որ նե րա ռեն լեզ-
վի ու սուց ման 4 կոմ պո նենտ նե րը. Listening (լսել), 
Reading (կար դալ), Writing (գրել), Speaking (խո սել)։ 

Ձ ևա վոր վե ցին 3 ա ռան ձին խմբեր՝ ըստ նախ նա կան 
գի տե լիք նե րի մա կար դա կի. Elementary (սկսնակ) 
Intermediate (մի ջին) Upper-Intermediate (մի ջի նից 
բարձր)։ Ու սում նա կան ծան րա բեռն վա ծութ յու նը 
ընտր վեց այն պես, որ հա մա տե ղե լի լի նի բժշկա կան 

հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից-
նե րի ծան րա բեռն ված գրա-
ֆի կի հետ,- պատ մում է Ա. 
Հով հան նիս յա նը։ - Ն շեմ նաև, 
որ յու րա քանչ յուր 8 պա րապ-
մուն քից հե տո ի րա կա նաց վել 
է ու սա նող նե րի թես թա վո-
րում՝ բո լոր 4 կոմ պո նենտ-
նե րով։ Այս քննութ յուն նե րը 
հնա րա վո րութ յուն էին տա լիս 
ան հա տա կան մո տե ցում ցու-
ցա բե րել յու րա քանչ յուր ու-
սա նո ղին, հաս կա նալ ա մեն 
մե կի թույլ և  ու ժեղ կող մե րը, 
ընդ հա նու րի հի ման վրա մշա-
կել ան հա տա կան ծրա գիր 
յու րա քանչ յու րի հա մար։ Այդ-
պի սի մո տե ցու մը հնա րա վո-
րութ յուն տվեց հաս նել բարձր 
արդ յունք նե րի, ին չով ես ան-
շուշտ հպար տա նում եմ։

Այն հար ցին, թե ի՞նչ դեր ու նի անգ լե րե նը բժշկի 
և  առ հա սա րակ հայ մար դու կյան քում, Ա. Հով հան-
նիս յա նը պա տաս խա նեց.

- Մե ծա պես կախ ված լի նե լով մի ջազ գա յին հան-
րութ յու նից՝ յու րա քանչ յուր հայ պետք է տի րա պե-
տի առն վազն մեկ օ տար լեզ վի։ Իսկ անգ լե րենն 
այ սօր ա մե նա տա րած ված մի ջազ գա յին շփման լե-
զուն է։ Բժշ կի կյան քում այն շատ ա վե լի մեծ դեր 
ու նի, քա նի որ ա ռանց անգ լե րե նի գրեթե անհ նար 
է մի ջազ գա յին փոր ձի փո խա նա կու մը, գի տութ յան 
ա ռա ջըն թա ցին հետ ևե լը և  ար տա սահ ման յան գրա-
կա նութ յանը տի րա պե տե լը։ Որ պես լեզ վի մաս նա-
գետ՝ շատ եմ կար ևո րում անգ լե րե նի խո րաց ված 
գի տե լիք նե րի ի մա ցութ յու նը, քա նի որ դա երկ րի 
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կրթա կան մա կար դա կը ներ կա յաց նող ա ռա ջին 
նա խա պայ մանն է։ Այս պի սով, ըստ իս յու րա քանչ-
յուր հայ պետք է տի րա պե տի անգ լե րե նին կամ այլ 
օ տար լեզ վի՝ բարձր մա կար դա կով։

- Իսկ ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք ԵՊԲՀ-ի  Ձեր ու սա-
նող նե րին։ Որն է նրանց ա ռանձ նա հատ կութ յու նը 
հա մե մա տած ու րիշ նե րի։

-  Բազ մա թիվ տար բե րութ յուն ներ կան, բայց ինձ 
ա մե նա շա տը դուր է գա լիս այն, որ նրանք փոր ձում 
են հաս կա նալ լե զուն, ոչ թե պար զա պես ան գիր 
ա նել այն։ Այս հատ կա նի շը շատ քիչ է հան դի պում 
լե զու ու սում նա սի րող նե րի մեջ։

- Ի՞նչ պլան ներ կան ա պա գա յի հա մար

-  Հու սով եմ, որ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
շա րու նա կա կան կլի նի և ծ րա գի րը կվերսկս վի սեպ-
տեմ բեր ամ սից։ Ն շեմ, որ իս կա պես պա հան ջար կը 
մեծ է և ծ րա գի րը պար զա պես ի րա վունք չու նի դա-
դա րե լու։

 Դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հետ զրույ ցում 
պարզ դար ձավ, որ նրանք գոհ են պա րապ մունք-
նե րից և  ան համ բեր կսպա սեն շա րու նա կութ յա նը։ 
Ն րանք հայտ նում էին ի րենց խո րին շնոր հա կա-
լութ յու նը կազ մա կեր պիչ նե րին և  դա սա խո սին այս-
պի սի ար ժե քա վոր նա խա ձեռ նութ յան հա մար։ Բո-
լո րը միա ձայն նշում էին, որ դա սա խո սից շատ բան 
է կախ ված, և  այդ կախ վա ծութ յու նը ի րենց պա րա-
գա յում խիստ դրա կան էր։

 Բո լո րին ուղղ ված ընդ հա նուր հար ցին, թե ինչ 
կցան կա նա յին փո խել այս ծրագ րում, հնչե ցին մի 
շարք կար ծիք ներ.

Խմ բե րը լի նեն ա վե լի փոքր, քա նի որ մեծ 
խմբե րի պա րա գա յում աշ խա տան քը արդ յու-
նա վետ չէ

  Մե ծաց նել պա րապ մունք նե րի տևո ղութ յու նը 
և  հա ճա խութ յու նը

Ծ րագ րում նե րա ռել բժշկա կան անգ լե րե նի 
բա ղադ րի չը

Ծ րագ րում ընդգր կել ին տե րակ տիվ նյու թեր, 
պա րապ մունք նե րից դուրս, ա զատ ժա մա նակ 
ու սում նա սի րե լու հա մար

  Կազ մա կեր պել հան դի պում ներ լեզ վի կրող նե-
րի հետ և , ին չու չէ, հենց նրանց երկր նե րում։

Հն չե ցին նաև մի շարք հե տաքր քիր մտքեր դա-
սապ րո ցե սի վե րա բեր յալ, ո րոնք նույն պես ցան կա-
նում ենք ներ կա յաց նել։

-  Բո լորս ու նենք խիստ ծան րա բեռն ված աշ խա-
տան քա յին ա ռօր յա և  շատ դժվար է ժա մա նակ 
հատ կաց նել անգ լե րե նի ինք նու րույն ու սուց մա նը։ 
Այս պա րապ մունք նե րը ո րո շա կի պար տա վոր վա-
ծութ յուն են ա ռա ջաց նում, երբ դու պետք է պատ-
րաստ վես հա ջորդ դա սին կամ քննութ յա նը։

- Այս պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում 
գոր ծեց մեզ շատ հայտ նի բնա կան ըն-
տրութ յան սկզբուն քը։ Սկզբ նա կան շրջա-
նում խում բը շատ ա վե լի մեծ էր և  ժա մա-
նա կի ըն թաց քում «թույ լե րը» դուրս մղվե-
ցին և  ա վար տե ցին միայն «ու ժեղ նե րը»։

-  Շատ կար ևոր էր թի մա յին աշ խա տան-
քը, որը բա ցա կա յում է ան հա տա կան պա-
րապ մունք նե րի ժա մա նակ։

-  Մենք ոչ միայն պար զա պես լե զու էինք 
սո վո րում, այլ ըն թաց քում բազ մա թիվ թե-
մա ներ էինք քննար կում տար բեր բնա գա-
վառ նե րից, դե ի հար կե անգ լե րեն։
Այս պի սով, ամ փո փե լով այս ա մե նը, 

կա րե լի է ա սել, որ ծրա գի րը ու նե ցել է հա-
ջող ըն թացք և  արդ յու նա վետ ա վարտ։ 
Արդ յունք նե րը գո հա ցու ցիչ են, իսկ ակն-
կա լիք նե րը խոս տում նա լից։

Ծ մ ն կե ին ե կ իվ ն ե
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Հետևեք մեզ Facebook-ում - Heratsi Trade Organization - Հերացի արհեստակցական 
կազմակերպություն (սպասարկվում է www.doctors.am կայքի կողմից)
Պաշտոնական տեղեկատվություն ԵՊԲՀ կայքում - www.ysmu.am
Գրեք էլ-փոստով - tradeunion@ysmu.am
Զանգահարեք - (060) 62 13 13
Այցելեք մեզ - ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 2, գլխավոր մասնաշենք, 3-րդ հարկ

Կազմեց Գարիկ Եգանյանը - tradeunion@ysmu.am

Ա հա և  ա վարտ վեց ու սում նա կան տա րին։ Այս ըն-
թաց քում մենք աշ խա տել ենք ա ռանց ջանք խնա յե լու, 
փոր ձել ենք պահ պա նել ար հես տակ ցա կան միութ յան 
հին ու բա րի ա վան դույթ նե րը, միև նույն ժա մա նակ նո րո-
վի ներ կա յա նալ մեր աշ խա տա կից նե րին։ Ի րա կա նաց րել 
ենք բազ մա թիվ ծրագ րեր, ո րոնք ուղղ ված են ե ղել մեր 
ԲՈՒՀ-ի և  անձ նա կազ մի շա հե րին և  բա րօ րութ յա նը, ինչ-
պես նաև հա մա հունչ են ե ղել մեր գա ղա փա րա խո սու-
թյա նը։ Ինչ խոսք, ցան կա լի արդ յուն քին հաս նե լու հա-
մար դեռ շատ ա նե լիք ներ ու նենք, սա կայն ինչ պես գի-
տեք շտա պո ղա կա նութ յու նը ոչ մի լավ բա նի չի բե րում։ 

- ու սում նա կան տար վա ըն թաց քում « Հե րա-
ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան կազ մա կեր-
պած անգ լե րե նի դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցել են թվով 
 աշ խա տա կից, ո րոնց մի մա սը՝ ըստ ի րենց ա ռա ջա-
դի մութ յան, ստա ցել են լեզ վի գի տե լիք նե րի նոր մա-
կար դա կը հա վաս տող վկա յագ րեր։ 

« Սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծութ յուն» ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում շուրջ  աշ խա տա կից ստա ցել է դրա-

մա կան օգ նութ յուն անձ նա կան, ըն տա նե կան, ա ռող ջա-
կան կամ այլ խնդիր նե րի հետ կապ ված ծախ սե րը հո-
գա լու հա մար։

 Շա րու նա կե լով աշ խա տա կից նե րի մշա կու թա յին 
կյան քի խթան ման ծրա գի րը՝ « Հե րա ցի» ար հես տակ-
ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը տրա մադ րել է մոտ  
տոմս մայ րա քա ղա քա յին տար բեր մի ջո ցա ռում նե րին 
մաս նակ ցե լու հա մար։

 Տար վա կար ևոր ձեռք բե րում նե րից է նաև պաշ տո-
նա կան տե ղե կա տո ւի տպագ րութ յու նը, ո րի շնոր հիվ 
մեր գոր ծու նեութ յու նը դարձել է ա ռա վել թա փան ցիկ և 
 հա սա նե լի յու րա քանչ յու րին։
Այս և  այլ ծրագ րե րը շա րու նա կա կան կլի նեն նաև 

հա ջորդ ու սում նա կան տա րում։ Ակն կա լում ենք  ձեր 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յու նը։ Ինչ պես միշտ մենք սպա-
սում ենք նաև ձեր հար ցե րին, ա ռա ջար կութ յուն նե րին, 
կար ծիք նե րին և  մեկ նա բա նութ յուն նե րին։  Ձեր օգ նութ-
յամբ մենք կարող ենք լի նել ավե լի ու ժեղ։ 

 Հար գե լի ըն թեր ցող ներ « Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը շնոր-
հա վո րում է 2015-2016 ու սում նա կան տար վա ա վար տի կա պակ ցութ յամբ։ 

Ա մա ռա յին ար ձա կուրդ նե րի ըն թաց քում մենք չենք դա դա րեց նե լու մեր գոր ծու նեութ-
յու նը։ Ա ռա ջի կա 2 ա միս նե րի ըն թաց քում սա կայն մեր պաշ տո նա թեր թը չի տպագր վի և 
 մեր բո լոր նո րութ յուն նե րին կա րող եք ծա նո թա նալ Facebook-ի մեր է ջում։  Մեզ հետ կա-
րող եք կապ վել է լեկտ րո նա յին փո ստով կամ Facebook-յան մեր է ջի մի ջո ցով։

 Մաղ թում ենք ձեզ հա ճե լի և  ան մո ռա նա լի ա մա ռա յին հան գիստ ու  նո րա նոր 
հա ջո ղութ յուն ներ հա ջորդ ու սում նա կան տա րում։

Շ նոր հա կա լութ յուն ըն ձե ռած ու շադ րութ յան հա մար։ Կ հան դի պենք հա ջորդ 
ու սում նա կան տա րում։

Մի երկ	  խոսք էլ...



4-րդ  հար կի բարձ րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս աշ խա տա սեն յա կիս պա-
տու հա նից հե տաքր քիր պա հե րի ա կա նա տե սը դառ նալ բժշկա կան և Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րան նե րի մաս նա շեն քե րի մի  ջա կա տա րած քում՝ ու սա նող նե րի սի րե-
լի պու րա կում կա տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րի: Այս մե  կը ան սո վոր էր նրա նով, որ 
ցուրտ ու անձր ևոտ ե ղա նա կին նրանց աղ  ոտ հա վա քը վի ճա բա նութ յան տեղ դնե լով՝ 
ցան կա ցա ան մի  ջա պես զան գա հա րել բժշկա կա նում կար գի պահ պան ման մշտար թուն 
աշ խա տա կից նե րին:  Հա ջորդ րո պեին զգա ցի, որ նրանք եր գում են... անձր ևի տակ: 
Մ նա ցա ծի մա սի ձեզ կպատ մե ն լու սան կար նե րը...
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