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ԵՊԲՀ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի թի վը կգե րա զան ցի 2000-ի սահ մա նը 

 Հաղ թա նակ՝ARICE թվի նինգ ծրագ րում

ԵՊԲՀ հրա վիր յալ պրո ֆե սոր Սար գիս Նալ բանդ յա նը հան դես ե կավ դա սա խո սութ յամբ

Ու սա նո ղա կան ա մե նա պա հանջ ված մի ջո ցա ռում ե րից մե կի՝ CINCO-ի թե ման 
ա ղի նե րի բոր բո քա յին հի վան դութ յուն ներն էին

Կս ահմանվի ապ րիլ յան պա տե րազ մի հե րոս  Մե րու ժան Ս տե փան յա նի ան վան կրթա թո շակ

«Ա ռող ջա պա հութ յան մար քե թինգ» թե մա յով դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րը 
ստա ցան ա վար տա կան հա վաս տագ րեր

Ա պա գա վի րա բույժ նե րը շա րու նա կում են 
կա տա րե լա գոր ծել գործ նա կան հմտութ յուն նե րը

 Մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վում ներ կա յաց վել է  Հա յաս տա նը 

 Թան գա րա նի դռնե րը բաց են բո լոր հե տաքրքր վող նե րի հա մար

« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցում բաց վեց բոք սա յին բա ժան մունք

Մեկ նար կել են հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րի փո խայ ցե րը

Դե ղա գետ ու սա նող նե րի եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա գա հը ԵՊԲՀ-ում

 Սե չե նով ցի նե րը ԵՊԲՀ-ում էին

Փրկ վել է մեկ ամ սա կան փոք րի կը

Ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց վել է էն դոս կո պիկ միո տո միա՝
 կե րակ րա փո ղի ա խա լա զիա յի բու ժում

8 օ րում՝ 13 վի րա հա տութ յուն Ար ցա խում

Խա ղա ղութ յան կո չով « Ջայ  Ջա գաթ-2020» քայ լար շա վի 
մաս նա կից ներն այ ցե լե ցին ԵՊԲՀ

Բաց վեց պրո ֆե սոր  Վա ղի նակ Գ րի գոր յա նի ան վան լսա րան

100-ամ յա բու հի 94-ամ յա շրջա նա վար տը

«Բ ժիշ կը պետք է սի րի մարդ կանց, լի նի հո գա տար և ու շա դիր»
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Անգլերեն նյութերի պատասխանատու՝
ԱՆՆԱ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ

Համակարգչային ձևավորող՝
ՎԱՐԴՈւՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ

Գրական աշխատող՝
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։

Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «ՄՈԱ» ՍՊԸ տպագրատանը։

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռախոս՝ (011) 621246, 2-46, 2-47։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 48 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Մշակույթ

Բ ժիշկ լի նե լը ոչ միայն մաս նա գի տութ յուն է, այլև՝ ապ րե լաձև. վստա հեց նում է 
ա պա գա բժիշ կը

Ու սա նող նե րի քայ լե րը՝ զար գա ցող ֆի զիո լո գիա յին հա վա սար

Ցան կա ցած գոր ծու նեութ յան, երևույ թի՝ խո րը, ման րակր կիտ, բազ մա կող մա նի 
ու սում ա սի րութ յու նը գի տութ յուն է 

«Եր գելն ի վե րուստ տրված շնորհ է, բժշկութ յու նը՝ մաս նա գի տութ յուն, 
ո րը սե րում է ար վես տից». Ա սա տուր  Չաք ման յան

Ա նա տո միա կան մո դել նե րը՝ ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ 
Ա նու շա վան  Սա ֆար յա նի բժշկա կան հա վա քա ծու ում

ԵՊԲՀ ե րի տա սարդ գիտ նա կա նի հոր դո րը

Դա սա խո սի օ րի նա կով ո գեշնչ ված՝ ա պա գա վա րա կա բա նի նկա րե լու 
շնոր հը փո խանց վել է հայ րի կից

Կա մա վո րա կան աշ խա տան քը ստի պում է ա վե լի շատ սի րել բժշկի մաս նա գի տութ յու նը

Ա պա գա բժիշկ նե րը նշե ցին  Տեառ նըն դա ռա ջը

Մր ցում են օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը

Քույր ու  եղ բայր՝  Հա յաս տա նի չեմ պիոններ

Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողները՝ տարվա լավագույն մարզիկներ

Ցավալի լուրը ցնցել է բոլորին

Ն վիր վում է բժիշկ-գիտ նա կան Ար փիկ  Հաս րաթ յա նի վառ հի շա տա կին

«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» հրատարակվում է «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի համաձայն: Արտադրանքի, 
ապրանքների, աշխատանքների իրացումից հասույթը (համախառն եկամուտը)` ընդամենը 0 դրամ: Այդ թվում` ա) եկամուտ ամսագրի 

բաժանորդագրությունից, բ) ամսագրի հատավաճառից, գ) գովազդից` 0 դրամ: Նվիրատվության մասնաբաժնի չափը` 0 դրամ: Արտադրանքի, 
ապրանքների, աշխատանքների իրացումից շահույթը` 0 դրամ: 



Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ներգ րա վու մը մի ջազ գա յին կրթա կան տա րածք 
շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է: ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի նիս-
տում մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով 
պրո ռեկ տոր Եր վանդ Սա հակ յա նը ներ կա յաց րեց այդ ուղ ղութ-
յամբ ի րա կա նաց ված աշ խա տանք ներն ու հե ռան կար նե րը: 
« Մի ջազ գայ նաց ման ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յու նը այն է, 
որ ինք նագ նա հա տա կան հնա րա վոր է տալ միայն մի ջազ գա յին 
ցու ցա նիշ նե րի հետ հա մե մա տութ յան մի ջո ցով»,-ա սաց պրո-
ռեկ տո րը՝ հա վե լե լով, որ բո լոր ա ռա ջա տար բու հե րի հա մար 
օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի թի վը հա մար վում է տնտե սա կան 
ա ճի ծան րակ շիռ գոր ծոն, ո րը խթա նում է մյուս ո լորտ նե րի գոր-
ծու նեութ յու նը:

Եր վանդ Սա հակ յա նը նշեց, որ ԵՊԲՀ-ում սո վո րում է 1820 
օ տա րեր կա րա ցի ու սա նող, ո րոն ցից 1111-ը՝ այ լազ գի, 709-ը 

սփյուռ քի հա յազ գի ու սա նող ներն են: «2019-2020 ու սում ա կան տա-
րում ԵՊԲՀ ըն դուն վել են երբ ևի ցե ա մե նա մեծ թվով՝ 536 օ տա րերկ րա-

ցի ու սա նող ներ»,-փաս տեց նա՝ հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ 
2020-2021 ու սում ա կան տա րում օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե-
րի թի վը կգե րա զան ցի 2000-ի սահ մա նը: «Այս պի սի կան խա-
տե սում ե րի հիմք են հան դի սա նում աշ խար հա քա ղա քա կան 
մի շարք զար գա ցում ե րը: Հաշ վի ենք առ նում նաև այն գոր-
ծո նը, որ Շ րի Լան կա յի բժշկա կան խոր հուր դը հաս տա տել է 
ԵՊԲՀ-ի « Բու ժա կան գործ» ո րա կա վո րու մը, և 2020-2021 ու-
սում ա կան տա րում բժշկա կան հա մալ սա րա նը կա րող է այդ 
երկ րից ըն դու նել շուրջ 100 ու սա նող»,- ա սաց Եր վանդ Սա-
հակ յա նը:

Մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով 
պրո ռեկ տո րը՝ ներ կա յաց նե լով հաշ վետ վութ յու նը, հի շեց րեց, 
որ վեր ջին 15 տար վա ըն թաց քում օ տա րերկ րա ցի ու սա նող-
նե րի թվա քա նա կի ա ճը կազ մել է 45 տո կոս, ին չը հա մադ-

րե լի է մի ջազ գա յին ցու ցա նիշ նե րի հետ: Ն րա կար ծի քով՝ ա ռա ջի կա 
տա րի նե րին օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը կկազ մեն ԵՊԲՀ ու սա-
նո ղութ յան ընդ հա նուր թվի 50 տո կո սը, ին չը թույլ կտա հա մըն թաց 
շարժ վել մի ջազ գա յին զար գա ցում ե րին և կան խա տե սում ե րին: 

« Մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն թա ցին նպաս տում են հա մալ-
սա րա նի քա նա կա կան և  ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե րը. ընդ-
լայն վել է հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի ծա վա լը՝ 
մաս նա վո րա պես ձեռք է բեր վել « Մի քա յել յան» վի րա բու-
ժութ յան ինս տի տու տը, ա վե լա ցել է հա մալ սա րա նա կան 
մյուս հի վան դա նոց նե րի թո ղու նա կութ յու նը, այդ թվում՝ 
ձեռք են բեր վել լա բո րա տոր, բու ժա կան և  ու սում ա կան 
ար դի սար քա վո րում եր և  այլն»,-ա սաց Եր վանդ Սա հակ-
յա նը՝ նշե լով, որ հե տա գա գոր ծու նեութ յու նը կազ մա կեր-
պե լիս հաշ վի կառն վի այն հան գա ման քը, որ օ տա րերկ րա-
ցի նե րի կող մից բու հի ընտ րութ յան հար ցում կար ևոր վում 
է՝ բու հի կրթա կան ո րակն ա պա գա կա րիե րա յի հա մար, 
մի ջազ գա յին համ բա վը, մի ջազ գա յին գո վազ դը, գին-ո րակ 
հա րա բե րակ ցութ յու նը, ծա նո թութ յու նը երկ րին:

ԵՊԲՀ Օ ՏԱ ՐԵՐԿ ՐԱ ՑԻ

 ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԹԻ ՎԸ 

ԿԳԵ ՐԱ ԶԱՆ ՑԻ 2000-Ի ՍԱՀ ՄԱ ՆԸ 
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը, կար ևո րե լով 
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան բաժ նի կա տա-
րած աշ խա տանք նե րը՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց, 
ընդգ ծե լով, որ մի ջազ գա յին շու կա յի զար գա ցում ե րը 
կրթա կան հա մա կար գը տա նում են դե պի կոշ տա ցում, 
և դժ վար է պա հել և զար գաց նել այն ձեռք բե րում ե-
րը, ո րոնք տասն յակ տա րի ներ ու ղեկ ցել են բժշկա կան 
հա մալ սա րա նին: «10 տա րի նե րի ըն թաց քում գրե թե 
կրկնա պատկ վել է օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի թվա-
քա նա կը, ին չը վկա յում է, որ մեր նե րու ժը միտ ված է 
ար տա հա նել բժշկա կան կրթութ յու նը»,-ա սաց ռեկ տո-
րը:

Եր վանդ Սա հակ յանն անդ րա դար ձավ նաև ԵՊԲՀ 
100-ամ յա կի մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ ման ծրագ-
րում օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ նե րի ներգ րա վա-
ծութ յա նը, ո րոնց այդ շրջա նա կում մեծ տեղ է հատ-
կաց ված: « Մենք մշտա պես պա հում ենք կա պը տար բեր երկր նե րում 
մեր շրջա նա վարտ նե րի միութ յուն նե րի հետ: Ն րանք պատ րաստ են 
հա մա գոր ծակ ցել, ինչ պես նաև մաս նակ ցել այն մի ջո ցա ռում ե րին, 
ո րոնք տե ղի կու նե նան Հա յաս տա նում»,-ընդգ ծեց նա:

Ն շենք, որ մինչ օրս 50-ից ա վե լի ար տա սահ ման ցի 
պրո ֆե սոր ներ ար դեն հաս տա տել են սեպ տեմ բե րի 
28-ից հոկ տեմ բե րի 3-ն  անց կաց վող ԵՊԲՀ 100-ամ յա-
կին նվիր ված գլխա վոր հա մա գու մա րին ի րենց մաս-
նակ ցութ յու նը, ո րի ըն թաց քում կկազ մա կերպ վի նաև 
շրջա նա վարտ նե րի հա վաք:

Հա գե ցած օ րա կար գով նիս տի հա ջորդ հար ցը 
վե րա բե րում էր ՀՀ վաս տա կա վոր բժիշկ Կառ լեն 
Ե սա յա նի ան վան կրթա թո շա կի սահ ման ման ա ռա-
ջար կին: Կր թա թո շա կը, ո րը կհա մա պա տաս խա նի 
մեկ տար վա ուս ման վար ձա չա փին, կտրա մադր վի 
մար զե րից և Ար ցա խից կար գա պահ ու բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յամբ աչ քի ընկ նող, սա կայն ռո տա ցիոն 
հա մա կար գին չմաս նակ ցող ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տի 5-րդ կուր սի ու սա նո ղի:

 Հա ջոր դիվ գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի հաս-
տատ մա նը ներ կա յաց վեց մաս նա գի տա կան և շա րու նա կա կան 
կրթութ յան՝ բժիշկ նե րի և բուժ քույ րե րի կա տա րե լա գործ ման դա սըն-
թաց նե րի ու սում ա կան պլան-ծրագ րե րը, կա նո նա կար գե րի փո փո-
խութ յուն նե րի և լ րա ցում ե րի նա խագ ծե րը, ինչ պես նաև ու սում ա-
կան գրա կա նութ յուն:

Գիտություն



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը հաղ թել է « Քաղց կե ղի 
հե տա զո տութ յուն նե րի են թա կա ռուց ված քի ստեղ-
ծու մը  Հա յաս տա նի հա մար» (ARICE) թվի նինգ 
ծրագ րում, ո րը նպա տակ ու նի բարձ րաց նել 
 Հա յաս տա նում հե տա զո տա կան են թա կա ռուց-
վածք նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը քաղց կե ղի 
հե տա զո տութ յան ո լոր տում` զար գաց նե լով ժա-
մա նա կա կից բիո բան կի տվյալ նե րը, հե տա զո-
տութ յուն նե րը: 

Նշ ված նպա տա կին հնա րա վոր է հաս նել այդ 
ո լոր տի ա ռա ջա տար հա մալ սա րան նե րի հետ 
սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում:

ԵՊԲՀ-ն` որ պես հա մա կար գող, ծրա գի րը կի րա-
կա նաց նի Ավստ րիա յի Գ րա ցի բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի, Ֆ րան սիա յի քաղց կե ղի ու սում ա սի րութ-
յան մի ջազ գա յին կենտ րո նի և  Չե խիա յի  Կառ լո վա 
հա մալ սա րա նի մաս նակ ցութ յամբ` տա րա ծե լով իր 
կա րո ղութ յուն նե րը` ինս տի տու ցիո նալ, ազ գա յին և 

 տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դա կում:
Նշ ված հե տա զոտ ման են թա կա ռուց ված քի ստեղ ծու մը պայ-

մա նա վոր ված է քաղց կե ղի հի վան դա ցութ յան և  մա հա ցութ յան, 
ինչ պես նաև՝ հազ վա դեպ հան դի պող չա րո րակ հի վան դութ-
յուն նե րի տա րած վա ծութ յան շատ բարձր ցու ցա նիշ նե րով` եվ-
րո պա կան երկր նե րի հա մե մա տութ յամբ: ARICE նա խա գի ծը 
ա պա հո վե լու է քաղց կե ղի հե տա զոտ ման են թա կա ռուց ված քի 
զար գա ցում ինչ պես  Հա յաս տա նում, այն պես էլ` տա րա ծաշր-
ջա նում:

 Քաղց կե ղի կան խար գել ման, մաս նա վո րա պես` բիո մար-
կեր նե րի լայ նա ծա վալ պո պուլ յա ցիոն հե տա զո տութ յուն նե րը 
նպաս տե լու են նոր գի տա կան նվա ճում ե րին և  բուժ ման հա-
ջո ղութ յուն նե րին:

ARICE նա խագ ծի ի րա կա նա ցու մը հիմ քեր կստեղ ծի կլի նի-
կա կան բժշկութ յան, կեն սա բա նութ յան, բժշկա կան է թի կա յի, 
բժշկա կան տնտե սա գի տութ յան, կեն սաս տա տիս տի կա յի զար-
գաց ման հա մար:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի կող մից հա մա կարգ վող, 3 տա րի 
տևո ղութ յամբ՝ « Քաղց կե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի են թա կա-
ռուց ված քի ստեղ ծու մը  Հա յաս տա նի հա մար» (ARICE) թվի-
նինգ ծրա գի րը կի րա կա նաց վի ԵՊԲՀ բժշկա կան գե նե տի կա-
յի ամ բիո նի մաս նա գետ նե րի կող մից, ո րոնք մեծ փորձ ու նեն 
քաղց կե ղի գե նե տի կա յի ու սում ա սի րութ յան ո լոր տում:

 ՀԱՂ ԹԱ ՆԱԿ՝ ARICE
 ԹՎԻ ՆԻՆԳ ԾՐԱԳ ՐՈՒՄ
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Մար տի սկզբին Ին դո նե զիա յի  Բա լի կղզում է անց-
կաց վել  Խա ղա ղօվ կիա նոս յան և  եվ րա սիա կան լյար-
դա բան նե րի (APASL) 29-րդ  տա րե կան հա մա ժո ղո վը, 
ո րին  Հա յաս տա նը և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը ներ կա յաց րել են ԵՊԲՀ թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ  Վա հե Ա զատ յա-
նը և « Նորք» ին ֆեկ ցիոն կլի նի կա կան հի վան դա նո ցի 
լյար դա բա նութ յան վա րիչ,  Հա յաս տա նի լյար դա բան-
նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ  Հաս միկ  Ղա զին յա նը:

 Մի ջո ցա ռու մը մեկ հար կի տակ էր հա մախմ բել 
ա ռա ջա տար բժիշկ-գիտ նա կան նե րի՝ աշ խար հի տար-
բեր անկ յուն նե րից: Ի րենց մաս նակ ցութ յու նը հե ղի-
նա կա վոր այս հա մա ժո ղո վին մաս նա գետ նե րը նվի-
րել են ԵՊԲՀ 100-ամ յա հո բել յա նին: Այս տա րի ևս 
 հա յաս տան յան պատ վի րակ նե րը հե տաքր քիր զե կույ-
ցով են ներ կա յա ցել մի ջազ գա յին լսա րա նին:  Վա հե 
Ա զատ յա նը իր գի տա կան աշ խա տան քի խորհր դա-
տու, ԵՊԲՀ թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո-
նի վա րիչ, ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան 
 Լա զար Ե սա յա նի գլխա վո րութ յամբ այժմ ու սում ա սի-
րում է « Բե րա նի խո ռո չի ի մու նահ յուս ված քա բա նա կան 
և  ի մու նա հիս տո քի միա կան փո փո խութ յուն նե րի վաղ 
կան խար գել մա նը, ախ տո րոշ մա նը և  բուժ ման մո տե-
ցում ե րը՝ վի րու սա յին B և C հե պա տիտ նե րի և ՄԻԱՎ 
վա րա կով հի վանդ նե րի մոտ» թե ման:  Պա տա հա կան 
չէ, որ անց կաց ված հա մա ժո ղո վին  Վա հե Ա զատ յա նը և 
 Հաս միկ  Ղա զին յա նը ներ կա յաց րել են զե կույց՝ նվիր-
ված բե րա նի լոր ձա թա ղան թի մոր ֆո լո գիա կան փո-
փո խութ յուն նե րին՝ վի րու սա յին B և C հե պա տի տի և 
ՄԻԱՎ վա րա կի ժա մա նակ:

ԵՊԲՀ դա սա խո սի տե ղե կաց մամբ՝ գի տա կան թե-
ման մեծ հե տաքրք րութ յուն է ա ռա ջաց րել:  Նա նշում 
է, որ մաս նակ ցութ յունն այս մի ջո ցառ մա նը փոր ձի փո-
խա նակ ման լայն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում:  Վա հե 
Ա զատ յա նի խոս քով՝ շատ պատ վի րակ ներ նշել են 
այն մա սին, որ ծա նոթ են Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ-
մութ յա նը և  գի տա կան նե րու ժին: 2021 թա-
վա կա նի սեպ տեմ բե րին նա խա տես վում է 
 Խա ղա ղօվ կիա նոս յան և  երվ րա սիա կան 
լյար դա բան նե րի (APASL) կող մից կազ մա-
կերպ վող հեր թա կան հա մա ժո ղովն անց կաց-
նել  Հա յաս տա նում:

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՄ 

ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎԵԼ Է  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԸ 

Գիտություն



ԵՊԲՀ-ում կա յա ցավ դա սա խո սութ յուն Ավստ րա լիա-
յից ժա մա նած ԵՊԲՀ հրա վիր յալ պրո ֆե սոր Սար գիս 
Նալ բանդ յա նի մաս նակ ցութ յամբ:

Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ Ան-
նա Վար դան յա նը՝ ող ջու նե լով ներ կա նե րին նշեց, որ 
դա սա խո սութ յան թե մա նե րը ար դիա կան են և կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նեն, հատ կա պես, ե րի տա սարդ մաս-
նա գետ նե րի հա մար: «Այս պի սի դա սա խո սութ յուն նե-
րը նպաս տում են մաս նա գետ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծե լա կեր պի զար գաց մա նը և մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի խո րաց մա նը, ա ռա ջաց նում են հե տաքրք-
րութ յուն մաս նա գի տութ յան հան դեպ»,- շեշ տեց նա:

Սար գիս Նալ բանդ յա նը՝ ներ կա յաց նե լով դա սա խո-
սութ յան թե ման, նշեց, որ ու րա խութ յամբ է իր փորձն ու 
գի տե լիք նե րը փո խան ցում ինչ պես բարձր կուր սի ու սա-
նող նե րին, այն պես էլ՝ օր դի նա տոր նե րին:

Հ րա վիր յալ պրո ֆե սորն անդ րա դար ձավ ժա-
մա նա կա կից մո տե ցում ե րին, ո րոնք պետք է 
կի րառ վեն հի վանդ նե րի հա մակց ված բուժ ման 
պլա նա վոր ման ժա մա նակ:

Ն շենք, որ պրո ֆե սո րը մի քա նի օր շա րու նակ 
հա ճա խել է օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ-
բիոն, որ տեղ անց կաց րել է տե սա կան և գործ նա-
կան դա սա խո սութ յուն ներ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում զե կույ ցով հան դես 
ե կան նաև ԵՊԲՀ օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա-
յի ամ բիո նի դո ցենտ Սեր գո Հով հան նիս յա նը և 
նույն ամ բիո նի դա սա խոս Ար տակ Հե բո յա նը՝ 
խո սե լով դի մած նո տա յին պրո թե զա վոր ման, 
մե տա ղա կան և ցիր կո նիու մի օք սի դի հեն քե րով 
կոնստ րուկ ցիա նե րի կի րառ ման դեպ քում պա րօ-
դոն տի հյուս վածք նե րի վի ճա կի հա մե մա տա կան 
գնա հատ ման և  այլ նի մա սին:

Դա սա խո սութ յան ա վար տին ու սա նող-
նե րի կող մից հնչե ցին բազ մա թիվ հար ցեր, 
ո րից հե տո տե ղի ու նե ցավ ակ տիվ քննար-
կում:

ԵՊԲՀ ՀՐԱ ՎԻՐ ՅԱԼ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ 

ՍԱՐ ԳԻՍ ՆԱԼ ԲԱՆԴ ՅԱ ՆԸ ՀԱՆ ԴԵՍ 

Ե ԿԱՎ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈՒԹ ՅԱՄԲ
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Է միլ Գաբ րիել յա նի ան վան լսա րա նում կա յա ցավ 
հեր թա կան CINCO-ն, ո րը դար ձել է ու սա նո ղա կան 
ա մե նա պա հանջ ված մի ջո ցա ռու մը և կար ևոր տեղ է 
զբա ղեց նում ԵՊԲՀ ա կա դե միա կան մի ջա վայ րում:

ԵՊԲՀ IV-VI կուր սե րի ու սա նող նե րից բա ցի  ներ կա 
էին նաև կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ և բ ժիշկ ներ: 
CINCO-ի թե ման այս ան գամ ա ղի նե րի բոր բո քա յին 
հի վան դութ յուն ներն էին: Սկզ բում դա սա խո սութ յամբ 
հան դես ե կավ գաստ րոէն տե րո լո գիա յի ամ բիո նի 
դա սա խոս Մա նիկ Գե միլ յա նը՝ ներ կա յաց նե լով ա ղի-
նե րի բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա կան 
դեպ քե րը: Այ նու հետև հյուս վա ծա բա նա կան ախ տո-
րոշ ման նրբութ յուն նե րը ներ կա յաց րեց բժիշկ-ախ-
տա բան Փա ռան ձեմ Խա չատր յա նը:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ կուր-
սի ու սա նող Ա մալ յա Մա նու սաջ յա նը CINCO-ի 
ա վար տին «Menti-quiz»-ի մի ջո ցով ստու գեց ու-
սա նող նե րի ստա ցած գի տե լիք նե րը, ա պա ներ-
կա յաց րեց ին տե րակ տիվ քեյս: Հաղ թող նե րը 
ստա ցան գրքեր:

ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ Ա ՄԵ ՆԱ ՊԱ ՀԱՆՋ ՎԱԾ 

ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԻՑ ՄԵ ԿԻ՝ CINCO-Ի 

ԹԵ ՄԱՆ Ա ՂԻ ՆԵ ՐԻ ԲՈՐ ԲՈ ՔԱ ՅԻՆ

 ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐՆ ԷԻՆ

Կրթություն



ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տը հյու րըն կա լեց ապ-
րիլ յան պա տե րազ մի հե րոս, « Մար տա կան խաչ» I-ին աս-
տի ճա նի շքան շա նի աս պետ, ա վագ լեյ տե նանտ  Մե րու ժան 
Ս տե փան յա նի ծնող նե րին:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի ո րոշ-
մամբ ստեղծ վել է  Մե րու ժան Ս տե փան յա նի ան վան կրթա-
թո շակ։ Այն կտրվի ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րող, հո գա տա րութ յամբ ա ռանձ-
նա ցող ու սա նո ղին: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը նպա տակ ու-
նի ոչ միայն հե րո սաց նել  Մե րու ժան Ս տե փան յա նին, այլև 
ցույց տալ նրա հո գա տա րութ յու նը զին վո րի նկատ մամբ: 
Ապ րիլ յան պա տե րազ մի հե րոսն իր կյան քը զո հե լով փրկել 
է վի րա վոր զին վո րին:

 Մե րու ժան Ս տե փան յա նի հայ րը ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տի կուր սանտ նե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ 
ընդգ ծեց, որ հե րոս նե րին նվիր ված մի ջո ցա ռում երն ու 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րը տխրե լու ա ռիթ չեն: « Հե րոս նե րին 

հար կա վոր է հի շել հե րո սա բար: Ն րանք հա վերժ մեր մտքե րում ու սրտե րում 
են»,-եզ րա փա կեց նա:

ԿՍ ԱՀՄԱՆՎԻ ԱՊ ՐԻԼ ՅԱՆ

 ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ՀԵ ՐՈՍ 

 ՄԵ ՐՈՒ ԺԱՆ

 Ս ՏԵ ՓԱՆ ՅԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱՆ 

ԿՐԹԱ ԹՈ ՇԱԿ
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ԵՊԲՀ-ում «Ա ռող ջա պա հութ յան մար քե թինգ» թե մա-
յով դա սըն թա ցի մաս նա կից ներ ստա ցան ա վար տա-
կան հա վաս տագ րեր: 

 Հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան 
 Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը, շնոր հա վո րե լով դա սըն թա-
ցի մաս նա կից նե րին, կար ևո րեց ութ շա բաթ յա դա սըն-
թա ցի արդ յու նա վե տութ յու նը՝ հատ կա պես փոր ձի փո-
խա նակ ման տե սանկ յու նից: 

« Փոր ձում ենք դա սըն թա ցին ներգ րա վել այն պի սի 
մաս նա գետ նե րի, ով քեր այս բնա գա վա ռում մեծ փոր-
ձա ռութ յուն ու նեն»,-ա սաց նա ՝ նշե լով, որ տրված գի-
տե լիք նե րը թույլ կտան գրա գետ ղե կա վա րում կազ մա-
կեր պել:

ԵՊԲՀ աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րի տե ղա կալ, 
« Հե րա ցի» ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յան նա-
խա գահ, դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման ամ բիո նի 
դո ցենտ  Մար թա  Սի մոն յանն էլ իր հեր թին շնոր հա վո-
րե լով մաս նա կից նե րին նշեց, որ ու րախ կլի նի մաս-
նա կից նե րից լսել դա սըն թա ցի ա ռա վե լութ յուն նե րի և 
 թե րութ յուն նե րի մա սին կար ծիք ներ, ին չը թույլ կտա 
ա վե լի կա տա րե լա գոր ծել դա սըն թա ցի ճիշտ անց կա-
ցու մը և լ րաց նել ե ղած բաց թո ղում ե րը: 

 Մաս նա կից նե րը, դա սըն թա ցի անց կաց ման և  արդ յու-
նա վե տութ յան մա սին տար բեր ար ձա գանք ներ հնչեց-
նե լով՝ կար ևո րե ցին տրա մադր ված պրակ տիկ գի տե-
լիք նե րը և հմ տութ յուն նե րը:

«Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀՈՒԹ ՅԱՆ

 ՄԱՐ ՔԵ ԹԻՆԳ» ԹԵ ՄԱ ՅՈՎ 

ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԸ 

ՍՏԱ ՑԱՆ Ա ՎԱՐ ՏԱ ԿԱՆ 

ՀԱ ՎԱՍ ՏԱԳ ՐԵՐ

Կրթություն



Ե թե մար դու ա նա տո միա յով եք հե-
տաքրքր ված և  երբ ևէ անց նեք  Կոր յու նի 2 
հաս ցեով,  ա պա  լավ հնա րա վո րութ յուն 
ու նեք այ ցե լե լու ԵՊԲՀ  ա նա տո միա կան 
մաս նա շեն քում տե ղե կայ ված և  ան վա-
նի բժիշկ-գիտ նա կան  Վա հան Արծ րու նու 
ա նու նը կրող ա նա տո միա կան թան գա-
րան:  

 Տե սա կով և  ցու ցադր վող նմուշ նե րով 
հան րա պե տութ յու նում  ե զա կի այս թան-
գա րա նը գոր ծում է նոր մալ ա նա տո միա յի 
ամ բիո նին կից: Այն 1926 թվա կա նին հիմ-
նադ րել է պրո ֆե սոր  Վա հան Արծ րու նին, 
ով հա յե րե նով «Ա նա տո միա» դա սա վան-
դող ա ռա ջին դա սա խոսն էր, « Նոր մալ 
ա նա տո միա» հա յա լե զու ա ռա ջին դա-
սագր քի հե ղի նա կը: Այ ցե լու նե րի հա մար 
հայ բժշկա գի տութ յան նվիր յա լի մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յա նը նվիր ված 
հա տուկ անկ յուն կա թան գա րա նում: Այս-
տեղ է տե ղադր ված բժշկա գի տութ յան 
նա հա պե տի կի սանդ րին:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, նոր մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի 
վա րիչ  Կա րի նե  Բա րո յանն ան գիր գի տի 
բո լոր ցու ցան մուշ նե րի տեղն ու դա սա վո-
րութ յու նը: Ն րա ան մի ջա կան հսկո ղութ-
յամբ է աշ խա տա կից նե րի կող մից պահ-
պան վում, խնամ վում և  թար մաց վում  
յու րա քանչ յուր նմուշ:  Ամ բիո նի սրտում 
տե ղա կայ ված՝ իր չա փե րով ոչ շատ մեծ, 
բայց հա րուստ այս թան գա րա նում այ ցե-
լու նե րի հա մար ներ կա յաց ված են բա ցա-
ռիկ ցու ցան շում եր, ո րոնք գրա վում են 
թե ու սա նող, թե դպրո ցա կան այ ցե լու-
նե րին, թե ան հատ նե րին և  թե խմբե րին: 
 Թան գա րա նի հա վա քա ծուն գո յութ յան 
ըն թաց քում եր կու ան գամ վե րա կանգն-
վել է:

Ա նա տո միա կան թան գա րա նով հե-
տաքրքր վող նե րը ոչ միայն մայ րա քա ղա-
քից, այլև հե ռա վոր մար զե րից են գա լիս 
բժշկա կան հա մալ սա րան, հատ կա պես 
տար վա տաք ա միս նե րին: Եվ դա պա-
տա հա կան չէ, քա նի որ ամ բիո նի աշ խա-
տա կից նե րի ու ղեկ ցութ յամբ նրանց հե-
տաքր քիր էքս կուրս է սպա սում:

Այս տեղ ի րենց ու րույն տեղն ու նեն 
մար դու՝ ֆոր մա լի նի լու ծույ թում պահ-
վող ա ռան ձին օր գան նե րը, չա փա հաս 
մարդ կանց և  նո րա ծին նե րի կմախք-
նե րը, ինչ պես նաև ամ բիո նի պրո ֆե-
սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի 

 ԹԱՆ ԳԱ ՐԱ ՆԻ ԴՌՆԵ ՐԸ ԲԱՑ ԵՆ 

ԲՈ ԼՈՐ ՀԵ ՏԱՔՐՔՐ ՎՈՂ ՆԵ ՐԻ

 ՀԱ ՄԱՐ
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կող մից պատ րաստ ված պատ րաս տուկ-
նե րը:  Թան գա րա նի ա ռան ձին պա հա րա-
նում ներ կա յաց ված են բնա ծին բազ մա-
թիվ ա րատ նե րով նո րա ծին նե րի դիակ ներ, 
ո րոնք ա ռա վել ըն կա լե լի են դարձ նում դա-
սա խո սութ յան նյու թը: 

Ա նա տո միա կան թան գա րա նի նմուշ նե-
րից են նաև հայտ նի մարդ կանց զմռսված 
ու ղեղ նե րը, ֆոր մա լի նի լու ծույ թում պահ-
պան ված սրտե րը, գու սան  Շե րա մի կո կոր-
դը, պրո ֆե սոր Արծ րու նու ու ղեղն ու սիր տը, 
 Քե չե կի և  Թա ման յա նի ու ղեղ նո րը:

 Կա րի նե  Բա րո յա նը պատ մում է, որ թան-
գա րա նի ա մե նա հի շար ժան ցու ցան մուշ նե-
րից է Ս ևա նի ա վա զա նի պե ղում ե րի ժա-
մա նակ հայտ նա բեր ված ար քա յադս տեր 
կմախ քը, որն ու նի ա վե լի քան 2000 տար վա 
պատ մութ յուն:

Ա ռան ձին պա հա րա նում ցու ցադր ված 
են ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ու-
սա նող նե րի հա մար նա խա տես ված ցու-
ցան մուշ նե րը՝ կաթ նա տամ եր և մ ա յուն 
ա տամ եր ու նե ցող ծնոտ ներ, ինչ պես նաև 
կեն դա նի նե րի ծնոտ ներ, այդ թվում` շնաձ-
կան ծնոտ ներ, ո րոնք օգ նում են ու սում ա-
սի րե լու ա տամ ե րի ֆի լո գե նե տիկ ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը:

 Նոր մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի վա րիչն 
ընդգ ծում է, որ  այս բո լոր ցու ցան մուշ ներն 
ա պա հո վում են ո րակ յալ դա սա վան դում՝ 
նաև հան դի սա նա լով ա նա տո միա կան գի-
տե լիք նե րի հարս տաց ման մի ջոց՝ այլ բու-
հե րի ու սա նող նե րի և  ա վագ դպրոց նե րի 
ա շա կերտ նե րի հա մար:

 Սո վո րող նե րի ու ա պա գա դի մորդ նե րի 
ու շադ րութ յու նը գրա վող այս ա ռար կան՝ 
«Ա նա տո միան», տի կին  Բա րո յա նի գնա-
հատ մամբ՝ պա հան ջում է ոչ միայն  ա ռանձ-
նա կի նվի րում մաս նա գի տութ յա նը, այլև 
մարդ կա յին բարձր հատ կա նի շեր, գեր-
կար գա պա հութ յուն: Ն րա տե ղե կաց մամբ՝ 
շա տերն են դի մում ամ բիո նա կան աշ խա-
տան քի հա մար, բայց քչե րին է հա ջող վում 
հա մա պա տաս խա նել բո լոր չա փա նի շե րին 
և  դառ նալ գի տութ յան այս հե տաքր քիր 
ճյու ղին նվիր ված լավ մաս նա գետ:

 
 Թան գա րան այ ցե լե ցին 

 ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ և  
ԿԱ ՐԵՆ  ՍԵ ՐՈԲ ՅԱ ՆԸ

Կրթություն



 Տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի-
րա բու ժութ յան ամ բիո նին կից գոր ծող օ պե րա-
տիվ վի րա բու ժութ յան խմբա կը, ո րը միտ ված է 
կա տա րե լա գոր ծել ու սա նող նե րի գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րը, իր շուրջն է հա մախմ բել ինչ-
պես տե ղա ցի, այն պես էլ՝ օ տա րերկ րա ցի ու սա-
նող նե րին:

Խմ բա կում առ կա է ե րեք հիմ ա կան ուղ ղութ-
յուն՝ ընդ հա նուր, ա նո թա յին, միկ րո և պ լաս տիկ 
վի րա բու ժութ յուն, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի 
իր հա մա կա րո գող նե րը:  Վեր ջին ներս ներգ րավ-
վում են ու սա նող նե րին՝ զար գաց նե լով ընտ րած 
ուղ ղութ յու նը:  Կար ևոր վում են ինչ պես գոր ծա-
նա կան, այն պես էլ՝ տե սա կան հմտութ յուն նե րը: 
Օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան խմբա կի միկ րո և 
պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան հոս քում ներգ րավ-
ված է շուրջ 40 ու սա նող՝ 20 տե ղա ցի և 20 ԱՊՀ 
երկր նե րից: Ա մե նօր յա պա րապ մունք նե րի շրջա-
նա կում ու սա նող նե րը սո վո րում են նյար դա կար, 
ա նո թա կար, ջլա կար և  այլ հմտութ յուն ներ:

Օ րի նակ՝ միկ րո և պ լաս տիկ վի րա բու ժութ-
յան հոս քի ու սա նող ներն ար դեն ձեռք բե րած 
հմտութ յուն նե րի շնոր հիվ միկ րո վի րա բու ժա կան 
գոր ծիք նե րի օգ նութ յամբ պատ րաս տել են օ րի-
գա մի թռչուն:

 Յու րա քանչ յուր շա բաթ օ պե րա տիվ վի րա բու-
ժութ յան խմբա կի ան դամ ե րը հան դես են գա լիս 
զե կույց նե րով՝ ամ փո փե լով նա խորդ շա բաթ կա-
տա րած աշ խա տանք նե րի արդ յունք նե րը:

Ա ՊԱ ԳԱ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅԺ ՆԵ ՐԸ 

ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿՈՒՄ ԵՆ 

ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԱ ԳՈՐ ԾԵԼ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ 
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի և Ար ցա խի հան րա պե տա-
կան բժշկա կան կենտ րո նի միջև ստո րագր ված՝ կրթա կան-
կլի նի կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին հու շագ րի 
շրջա նա կում Ար ցախ մեկ նած « Հե րա ցի» թիվ 1 հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա-
զիվ սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի սրտա բան Արտ յոմ 
 Մե լիք յա նը 8 օ րում կա տա րել է 13 վի րա հա տութ յուն՝ 
հիմ ա կա նում սրտի ա նոթ նե րի ան գիոպ լաս տի կա՝ 
ստեն տա վո րում:

Սր տա բան Արտ յոմ  Մե լիք յա նի խոս քով՝ հի վանդ նե-
րի մեծ մա սին ցուց ված է ե ղել սրտի ան հե տաձ գե լի 
վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն: «Ար ցա խի հան րա-
պե տա կան հի վան դա նոցն ա պա հով ված է անհ րա-
ժեշտ բո լոր պայ ման նե րով ու սար քա վո րում ե րով, 
սա կայն ին վա զիվ սրտա բա նութ յան ծա ռա յութ յու նում 
անհ րա ժեշտ են վե րա պատ րաստ ված մաս նա գետ-
ներ»,- ա սաց սրտա բա նը: Ն րա խոս քով՝ թեև սրտա-
նո թա յին հի վան դութ յուն նե րը տա րած վա ծութ յամբ 
ա մե նա շատն են, սա կայն սրտա յին հի վանդ նե րի թի-
վը նույն պես քիչ չէ, ո րոնց մեծ մա սը հա ճախ ան հե-
տաձ գե լի բու ժօգ նութ յան կա րիք է ու նե նում: « Տե ղում 
օգ նութ յուն ցույց տա լու հա մար ար հես տա վարժ մաս նա-
գետ նե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը կար ևոր խնդիր է ցան կա-
ցած հի վան դա նո ցի, այդ թվում՝ Ար ցա խի հան րա պե տա-
կան բժշկա կան կենտ րո նի հա մար»,-ընդգ ծեց սրտա բա նը՝ 
ա վե լաց նե լով, որ նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յուն 
է ձեռք բեր վել, ո րի հա մա ձայն՝ Ար ցա խի հան րա պե տա-
կան բժշկա կան կենտ րո նի սրտա բա նութ յան ծա ռա յութ-
յան մաս նա գետ նե րից մե կը կվե րա պատ րաստ վի որ պես 
ին վա զիվ սրտա բան, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա սրտի 
հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող ար ցախ ցի հի վանդ նե րին՝ 
վի րա հատ վել Ար ցա խում, քա նի որ սրտա յին խնդիր նե րի 
դեպ քում ա մեն րո պեն կար ևոր է հի վան դի կյան քը փրկե-
լու հա մար:

Բ ժիշկ նե րի փո խայ ցե րի արդ յուն-
քում հնա րա վո րութ յուն կստեղծ վի 
ա վե լի ակ տիվ հա մա գոր ծա կութ-
յան. ար ցախ ցի մաս նա գետ նե րին 
կփո խանց վի հա մալ սա րա նա կան 
բժիշկ նե րի փորձն ու հմտութ յուն-
նե րը:

Կր թա կան-կլի նի կա կան հա մա-
գոր ծակ ցութ յան մա սին հու շագ րի 
շրջա նա կում Ար ցա խի հան րա պե-
տա կան բժշկա կան կենտ րոն փո-
խօգ նութ յան նպա տա կով կմեկ նի 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  
ին վա զիվ սրտա բա նութ յան կլի նի-
կա յի ին վա զիվ սրտա բա նութ յան 
ծա ռա յութ յան ղե կա վար  Վա հան 
Մ խի թար յա նը:  Փո խայ ցե րը կկրեն 
շա րու նա կա կան բնույթ:

8 Օ ՐՈՒՄ՝ 13 ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ 

ԱՐ ՑԱ ԽՈՒՄ

Կլինիկական



« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
օ րերս բաց ված ա ռանձ նաց ված մաս նա շեն քով ման-
կա կան բոք սա յին բա ժան մուն քը կծա ռա յի հատ կա պես 
ին ֆեկ ցիոն խնդիր ներ ու նե ցող հի վանդ նե րին՝ նվա-
զեց նե լով ներ հի վան դա նո ցա յին վա րա կի ռիս կե րը: Այն 
հի վանդ նե րը, ո րոնց մոտ առ կա է ին ֆեկ ցիոն հի վան-
դութ յուն, սա կայն կա րիք ու նեն բուժ վե լու բազ մապ րո ֆիլ 
հի վան դա նո ցում՝ բու ժու մը կշա րու նա կեն բոք սա յին բա-
ժան մուն քում:  Բա ժան մուն քի բա ցու մով « Մու րա ցա նը» 
հա մա պա տաս խա նում է 3-րդ  մա կար դա կի ման կա կան 
հի վան դա նո ցի չա փո րո շիչ նե րին:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ հի-
վան դա նոցն ու նի անհ րա ժեշտ ստո րա բա ժա նում եր, 
փոր ձա ռու մաս նա գետ ներ, ո րա կի վե րահս կո ղութ յուն, 
ո րը թույլ է տա լիս բու ժել այն դեպ քե րը, ո րոնք այլ հի-
վանդ նոց նե րում կա րող են ա վե լի ռիս կա յին լի նել: 
« Վի րա բու ժա կան և  թե րապև տիկ ուղ ղութ յուն ներ ու նե-
ցող հի վան դա նո ցի հա մար սուր անհ րաժշ տութ յուն էր 

ու նե նալ բոք սա յին բա ժան մունք»,-ա սաց ռեկ տո րը՝ ա վե լաց նե լով, 
որ հաշ վի առ նե լով սուր շնչա ռա կան խնդիր նե րով քա ղա քա ցի նե-
րի դի մե լիութ յան բարձ րա ցու մը, բո լոր դիագ նոս տիկ պա րա գա նե-
րով հա գե ցած 20 մահ ճա կա լով բա ժան մունքն ար դեն գոր ծում է:

Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ « Մու րա ցա նը» հան րա պե տութ յան 
ե րեք խո շոր ման կա կան հի վան դա նոց նե րից մեկն է, որն իր վրա է 
վերց նում նաև մար զա յին կան չե րի ծան րա բեռն վա ծութ յուն՝ շուրջ 
700-ից ա վե լի կան չեր տար վա ըն թաց քում:

ԵՊԲՀ ռեկ տորն շեշ տեց, որ որ պես հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նոց՝ « Մու րա ցան»-ը պետք է լիո վին հա մա պա տաս խա նի ոչ 
միայն բու ժօգ նութ յան, այլև բուժս պա սարկ ման առջև դրված պա-
հանջ նե րին: «Ա պա գա բժիշկ նե րը, ո րոնք  ա պա հո վե լու են վաղ վա 
ա ռող ջա պա հութ յու նը, պետք է տես նեն ժա մա նա կա կից հի վան-
դա նո ցա յին մե նեջ մենթ, նա վի գա ցիա, լո գիս տի կա և  ո րակ, որն 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն է»,-բա ժան մուն քի բաց ման ժա մա նակ նշեց 
Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ ընդգ ծե լով, որ այդ նպա տա կով ԵՊԲՀ-ն 
 ներդ նում է մեծ ե ռանդ և  ֆի նան սա կան մի ջոց ներ:

« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱՆ» ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄ 

ԲԱՑ ՎԵՑ ԲՈՔ ՍԱ ՅԻՆ ԲԱ ԺԱՆ ՄՈՒՆՔ
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի և Ար ցա խի Հան րա պե տա կան 
բժշկա կան կենտ րո նի միջև ստո րագր ված կրթա կան-կլի նի կա-
կան հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին հու շագ րի շրջա նա կում մեկ-
նար կել են հա մալ սա րա նա կան բժիշկ նե րի այ ցերն Ար ցախ:

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա-
նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի սրտա բան Ցո լակ 
Սարգս յանն ա ռա ջինն է, ով մեկ շա բաթ յա այ ցով գտնվում էր Ար-
ցա խի Հան րա պե տա կան բժշկա կան կենտ րո նում:

Ինչ պես նշեց Ցո լակ Սարգս յա նը՝ փո խօգ նութ յու նը նա խա տես-
ված էր ին տեր վա ցիոն՝ ին վա զիվ սրտա բա նութ յան ծա ռա յութ յու-
նում: Այ ցի հիմ ա կան նպա տակն էր ծա նո թա նալ, թե ինչ պես է 
կազ մա կերպ վում ծա ռա յութ յու նը, ինչ պի սի մո տե ցում եր ու նեն 
այն տեղ աշ խա տող սրտա բան նե րը: «Ա ռիթ ու նե ցանք առնչ վել 
այն տեղ բուժ վող հի վանդ նե րի հետ, ինչ պես նաև փո խան ցել մեր 
փոր ձը մաս նա գետ նե րին»,-ա սաց Ցո լակ Սարգս յա նը՝ ա վե լաց նե-
լով, որ հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ րի շնոր հիվ բժիշկ-
նե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան ա վե լի ակ տիվ հա մա-
գոր ծակ ցել, մշա կել ու քննար կել հի վանդ նե րի բուժ ման և  
ա ռող ջաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը: « Փո խօգ նութ յան 
այ ցի շնոր հիվ ես կա րո ղա ցա փո խան ցել մեր փոր ձը, ինչ-
պես նաև ծա նո թա նալ, թե ինչ պես են կազ մա կերպ վում 
սրտա բա նա կան ծա ռա յութ յուն նե րը Ար ցա խում, ինչ պի-
սի մո տե ցում եր կան սրտա բան նե րի կող մից: Շփ վե լով 
հի վանդ նե րի հետ, մենք կկա րո ղա նանք նաև բա րե լա վել 
մեր ու նե ցած մաս նա գի տա կան փոր ձը»,-ընդգ ծեց սրտա-
բա նը՝ նշե լով, որ յոթ օ րե րի ըն թաց քում ա ռիթ է ու նե ցել 
աշ խա տել նաև այլ սրտա բա նա կան խնդիր նե րով հի-
վանդ նե րի հետ:

Ցո լակ Սարգս յա նի կար ծի քով՝ այս պի սի փո խայ ցե րի 
կազ մա կեր պու մը կար ևոր է ինչ պես Ար ցա խում, այն պես 
էլ ՀՀ մյուս մար զե րում: « Կար ծում եմ՝ այս նա խա ձեռ-
նութ յու նը շա րու նա կա կան կլի նի բժշկութ յան այլ բնա-
գա վառ նե րում ևս, քա նի որ կար ևոր վում է ա ռա ջա տար 
մաս նա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը և փոր ձի փո-
խա նա կու մը»,-ա սաց սրտա բա նը:

Ն շենք, որ Ար ցա խի Հան րա պե տա կան 
բժշկա կան կենտ րո նում այժմ կրթա կան-կլի նի-
կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին հու շագ-
րի շրջա նա կում փո խօգ նութ յան նպա տա կով 
աշ խա տում է « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա-
նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան կլի նի կա յի սրտա բան Արտ յոմ 
Մե լիք յա նը:

ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԵԼ ԵՆ

 ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ 

ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԻ ՓՈ ԽԱՅ ՑԵ ՐԸ

Կլինիկական



Բժշ կի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում հա ճախ է պա-
տա հում, երբ հարկ է լի նում շատ ա րագ կողմ ո րոշ վել, ճիշտ ախ տո-
րո շել՝ պա ցիեն տի կյան քը փրկե լու հա մար։  Շատ դեպ քե րում նույն 
ախ տա նիշ նե րը բնո րոշ են լի նում տար բեր վի ճակ նե րի, ին չը շե ղում է՝ 
բար դաց նե լով ախ տո րոշ ման ըն թաց քը։

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վա դա նո ցի ման կա բու ժա կան 
թիվ 1 կլի նի կա էր ըն դուն վել բրոն խիո լիտ ախ տո րո շու մով մեկ ամ-
սա կան ե րե խա։ Օբ յեկ տիվ զննման ժա մա նակ առ կա են ե ղել ար տա-
հայտ ված հևոց, ին տոք սի կա ցիա՝ մարմ ի նոր մալ ջեր մաս տի ճա նի 
ֆո նին։  Հեր թա պահ ման կա բույժ  Նու նե  Պո ղոս յա նի ու շադ րութ յու նը 
գրա վել են ար տա հայտ ված տա խի կար դիան, սրտի խիստ խլա ցած և  
ա ռիթ միկ տո նե րը։  Ման րակր կիտ զննման արդ յուն քում հայտ նա բեր-
վեց սրտի սահ ման նե րի լայ նա ցում, իսկ կրծքա վան դա կի ռենտ գեն 
հե տա զո տութ յան արդ յուն քում՝ սրտի սահ ման նե րի զգա լի մե ծա ցում:

 Ման կա բու ժութ յան թիվ 1 կլի նի կա յի ղե կա վար  Կա րի նե  Սի մոն յա նի 
հետ խորհր դատ վութ յու նից հե տո հրա վիր վել է ման կա կան սրտա բան, 
ով է խո կար դիոգ րա ֆիկ հե տա զո տութ յամբ հայտ նա բե րել է աոր տա-
յի փա կա նա յին ստե նոզ՝ կրի տի կա կան կոարկ տա ցիա յով, բաց օ վալ 
անցք, միջ նա խասր տա յին խտրո ցի դե ֆեկտ, միտ րալ փա կա նի ան-
բա վա րա րութ յուն։ Նշ ված ախ տո րո շու մով ե րե խա յի կյան քին վտանգ 
սպառ նա ցող վի ճա կը պա հան ջում էր ան հա պաղ վի րա բու ժա կան մի-
ջամ տութ յուն։ Ե րե խան կլի նի կա յում գտնվել է ըն դա մե նը վեց ժամ, 
ո րի ըն թաց քում թթված նի սա տու րա ցիան ի ջել է 93-86%։

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ռեա նի մո բի լով՝ 
բժշկի ու ղեկ ցութ յամբ, ե րե խան տե ղա փոխ վել է  Նորք- Մա րաշ բժշկա-
կան կենտ րոն, որ տեղ ան մի ջա պես կա տար վել է ան հե տաձ գե լի վի-
րա բու ժա կան կո րեկ ցիա։  Վի րա հա տութ յան ա ռա ջին է տապն ան ցել 
է բա րե հա ջող, սա կայն նշված սրտի բարդ ա րա տը շտկե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ են կո րեկ ցիա յի ևս  եր կու փուլ։  Մաս նա գետ նե րի թի մը 
փոք րիկ պա ցիեն տին մաղ թում է քա ջա ռող ջութ յուն։

ՓՐԿ ՎԵԼ Է ՄԵԿ ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ 

ՓՈՔ ՐԻ ԿԸ
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« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
ա ռա ջին ան գամ էն դոս կո պիա յի ծա ռա յութ յան թի մը՝ ղե կա-
վար, էն դոս կո պիստ Կա րեն Մա նուկ յա նի գլխա վո րութ յամբ 
ի րա կա նաց րել է էն դոս կո պիկ միո տո միա: Մինչ այս Հա-
յաս տա նում կե րակ րա փո ղի ա խա լա զիա յի բուժ ման հիմ-
նա կան մե թոդ է ե ղել էն դոս կո պիկ բա լո նա յին լայ նա ցու մը, 
ո րոշ դեպ քե րում՝ բաց վի րա հա տա կան կամ լա պա րաս կո-
պիկ միո տո միան:

Կա րեն Մա նուկ յա նի խոս քով՝ էն դոս կո պիկ միո տո միան 
բժշկութ յան մեջ կի րառ վում է վեր ջին 10 տա րի նե րի ըն-
թաց քում, սա կայն այս մի ջամ տութ յու նը ոչ բո լոր բժշկա կան 
կենտ րոն նե րում է կա տար վում, իսկ Հա յաս տա նում այս պի-
սի վի րա հա տութ յուն մի քա նի ան գամ ի րա կա նաց րել են 
ար տերկ րից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը:

«Էն դոս կո պիկ միո տո միան  կե րակ րա փո ղի ա խա լա զիա-
յի բուժ ման մյուս մե թոդ նե րից տար բեր վում է քիչ տրավ-
մա տի կութ յամբ՝ չկա կտրվածք, վերք, իսկ հետ վի րա հա-
տա կան շրջանն ա վե լի կարճ է և թեթև»,-նշում է 
էն դոս կո պիս տը՝ ա վե լաց նե լով, որ գո յութ յուն ու նեն 
ա խա լա զիա յի տե սակ ներ, ո րոնք այլ ե ղա նակ նե րով 
հնա րա վոր չէ բու ժել: 

Կե րակ րա փո ղի ա խա լա զիան նյար դամ ա նա յին 
հի վան դութ յուն է, ո րը ար տա հայտ վում է ստո րին կե-
րակ րա փո ղա յին փա կա նի (նաև ան վան վում է կար-
դիալ փա կան) ռեֆ լեկ տոր թու լաց ման ան բա վա րա-
րութ յամբ կամ բա ցա կա յութ յամբ:

Ինչ պես նշեց Կա րեն Մա նուկ յա նը՝ կե րակ րա փո ղի 
ա խա լա զիա յի ժա մա նակ ման նե րը, ո րոնք կծկվում 
ու դժվա րաց նում են սննդի ան ցա նե լիութ յու նը, 
պետք է կտրվեն, որ պես զի սնուն դը հեշ տութ յամբ 
կե րակ րա փո ղով անց նի դե պի ստա մոքս:

Հի վան դի վի ճա կը, ո րին կե րակ րա փո ղի ա խա լա-
զիա յի կա պակ ցութ յամբ կա տար վել է էն դոս կո պիկ 
միո տո միա, գնա հատ վում է բա վա րար:

Ա ՌԱ ՋԻՆ ԱՆ ԳԱՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎԵԼ 

Է ԷՆ ԴՈՍ ԿՈ ՊԻԿ ՄԻՈ ՏՈ ՄԻԱ՝

 ԿԵ ՐԱԿ ՐԱ ՓՈ ՂԻ Ա ԽԱ ԼԱ ԶԻԱ ՅԻ 

ԲՈՒ ԺՈՒՄ

Կլինիկական



 Մոսկ վա յի Ի.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի տե ղագ րա կան 
ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ-
բիո նին կից գոր ծող խմբա կի ան դամ ե րը ԵՊԲՀ-ում 
էին: Ն րանք ԵՊԲՀ ու սա նող նե րին ներ կա յաց րին 
ի րենց կա տա րած աշ խա տանք նե րը, խմբա կի կա-
ռուց ված քը և ն պա տակ նե րը:

Խմ բա կի ա վագ Ար բակ  Խա չատր յա նը կար ևո րեց 
թե՛ տե սա կան, թե՛ գործ նա կան գի տե լիք նե րը՝ խո-
սե լով հա մա գոր ծա ցութ յան հե տա գա հե ռան կար նե-
րի մա սին: Խմ բա կի ան դամ Գ ևորգ Ա ռա քել յա նը , 
ով ԵՊԲՀ-ում սո վո րե լուց հե տո տե ղա փոխ վել է Ի. 
 Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րան, կար ևո րեց նման հան դի պում ե րը և 
 փոր ձի փո խա նա կում ե րը, ո րոնք եր կուս տեք հնա-
րա վո րութ յուն կտան ընդ լայ նե լու գի տե լիք նե րը: 
Ն րանք անդ րա դար ձան նաև ա ռա ջի կա յում նա խա-
տես վող ու սա նո ղա կան օ լիմ պիա դա յի կազ մա կերպ-
ման և  անց կաց ման հար ցե րին:

 Տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա-
բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Սեմ յոն Օր դու յանն էլ 
իր հեր թին խո սեց ամ բիո նին կից խմբա կի աշ խա-
տանք նե րի մա սին: « Սա այն ու ղին է, ո րին ձգտում 
էինք հաս նել և  ու րախ կլի նենք, ե թե ու սա նող նե րի 
թի վը հոս քե րում ա վե լի ընդ լայն վի»,-ընդգ ծեց նա:

Ն շենք, որ տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  օ պե-
րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նը սերտ հա մա գոր-
ծակ ցում է  Մոսկ վա յի Ի.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան տե ղագ րա կան 
ա նա տո միա յի և  օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ-
բիո նի հետ։ ԵՊԲՀ տե ղագ րա կան ա նա տո միա յի և  
օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան ամ բիո նին կից գոր ծող 
օ պե րա տիվ վի րա բու ժութ յան խմբա կը, ո րը միտ-
ված է կա տա րե լա գոր ծել ու սա նող նե րի գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րը, իր շուրջն է հա մախմ բել ինչ պես 
տե ղա ցի, այն պես էլ՝ օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րին: 
Խմ բա կում առ կա է ե րեք հիմ ա կան ուղ ղութ յուն՝ 
ընդ հա նուր, ա նո թա յին, միկ րո և պ լաս տիկ վի րա բու-
ժութ յուն, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի իր հա մա կա-
րո գո ղը:

 ՍԵ ՉԵ ՆՈՎ ՑԻ ՆԵ ՐԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԷԻՆ
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ԵՊԲՀ-ն, ա ռաջ նոր դվե լով դե պի մի ջազ գայ նա ցում 
սկզբուն քով, շա րու նա կում է կազ մա կեր պել տար բեր 
մի ջո ցա ռում եր, ո րոնք թույլ են տա լիս զար գաց նել ինչ-
պես ու նե ցած գի տե լիք նե րը, այն պես էլ՝ կիս վել փոր ձի 
փո խա նակ մամբ: 

Բժշկա կան հա մալ սա րա նը հյու րըն կա լեց Դե ղա գետ 
ու սա նող նե րի եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի փոխ նա խա-
գահ Բեռ նար դո Մա րին հեի րո յին, ով, ներ կա յաց նե լով 
ա սո ցիա ցիա յի գոր ծու նեութ յու նը, ծա նո թաց րեց ա սո-
ցիա ցիա յի ծրագ րե րին՝ նպա տակ ու նե նա լով ամ րապն-
դել հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: 

Բեռ նար դո Մա րին հեի րոն նշեց, որ ու րախ է գտնվել 
ԵՊԲՀ-ում՝ կար ևո րե լով այս պի սի հան դի պում ե րի 
կազ մա կեր պու մը: «Ա սո ցիա ցիա յի նպա տա կը դե ղա-
գի տա կան ո լոր տի ա ռաջմ ղում է, ին չը հնա րա վոր է 
դե ղա գետ ու սա նող նե րի զար գաց մանն ուղղ ված քայ-
լե րով»,-նշեց նա՝ հա վե լե լով, որ փոր ձի փո խա նա կու մը 
դրան նպաս տող լա վա գույն գոր ծոն նե րից է: 

Հան դիպ ման ա վար տին ընտր վեց Հա յաս տա նում դե-
ղա գետ ու սա նող նե րի եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի աշ-
խա տանք նե րը հա մա կար գող խումբ:

Ն շենք, որ հան դի պու մը կազ մա կերպ վել էր Հա յաս-
տա նի դե ղա գոր ծութ յան զար գաց ման ա սո ցիա ցիա յի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում, ո րը հան դի-
սա նում է Դե ղա գետ ու սա նող նե րի եվ րո պա կան ա սո-
ցիա ցիա յի ներ կա յա ցու ցի չը Հա յաս տա նում, ին չի շնոր-
հիվ դե ղա գետ ու սա նող ներն ու նեն հնա րա վո րութ յուն 
մաս նակ ցե լու եվ րո պա կան ա սո ցիա ցիա յի կող մից 
կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում ե րին և ծ րագ րե րին:

ԴԵ ՂԱ ԳԵՏ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ 

ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ Ա ՍՈ ՑԻԱ ՑԻԱ ՅԻ 

ՓՈԽ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

ԵՊԲՀ հյուրեր



« Հա նուն ար դա րութ յան և  խա ղա ղութ յան» խո րագ-
րով « Ջայ  Ջա գաթ-2020» քայ լար շա վի մաս նա կից նե րը 
հյու րըն կալ վե ցին ԵՊԲՀ-ում:

 Խա ղա ղա սեր նե րին հայ կա կան ժո ղովր դա կան կա-
տա րում ե րով դի մա վո րե ցին ար տա սահ ման ցի ու-
սա նող նե րը, ո րից հե տո ցու ցադր վեց  Հա յաս տա նի, 
ԵՊԲՀ-ի, հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի մա-
սին պատ մող տե սա ֆիլմ:

 Քայ լար շա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ ող ջու նե լով ե րի-
տա սարդ նե րին նշե ցին, որ հա մախմբ ման կո չով քայ-
լար շա վը նպա տակ ու նի ձևա վո րել մար դու ի րա վունք-
նե րի գե րա կա յութ յան վրա խարսխ ված հո գա տար 
մի ջա վայր, ո րի հիմ քում  Մա հաթ մա  Գան դիի գա ղա-
փար ներն են, ով իր ողջ կյան քի ըն թաց քում պայ քա-
րել է հա նուն ար դա րութ յան, հա վա սա րութ յան և 
 խա ղա ղութ յան`ընտ րե լով բա ցա ռա պես ոչ բռնի մե թոդ-
նե րը: « Հա յաս տա նը լա վա գույն օ րի նակ նե րից է, որ տեղ 
ա ռանց բռնութ յան տե ղի ու նե ցավ հե ղա փո խութ յուն: Եվ 
այն հա մա հունչ է մեր տա րա ծած գա ղա փա նե րին», -ա-
սաց քայ լար շա վի հնդիկ մաս նա կի ցը՝ ա վե լաց նե լով, որ 
« Ջայ  Ջա գաթ-2020» քայ լար շա վի մաս նա կից նե րը ցան-
կութ յուն են հայտ նել այ ցե լել ԵՊԲՀ, քա նի որ բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում են սո վո րում  Հա յաս տա նում ա մե նա-
շատ՝ ա վե լի քան 1800  ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րը, 
ո րոնք կա րող են միա նալ տնտե սա կան, սո ցիա լա կան 
և շր ջա կա մի ջա վայ րի խո րա ցող խնդիր նե րի շուրջ հա-
մա մարդ կա յին հա մախմբ ման, խա ղա ղութ յան կո չին և  
այն տա րա ծել ի րենց երկր նե րում:

Ա պա գա բժիշկ նե րի հետ ջայ ջա գաթ ցի նե րի հան-
դի պում եզ րա փակ վեց քայ լար շա վին նվիր ված խա-

ղա ղութ յան եր գով, ո րից հե տո հյու րերն այ ցե լե ցին 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-
րոն:

 Քայ լար շա վի աշ խար հագ րութ յան մեջ նե րառ ված 
երկր նե րում Հնդ կաս տա նից և  աշ խար հի մի շարք այլ 
պե տութ յուն նե րից ժա մա նած շուրջ 50 մաս նա կից ներն 
ու պատ վի րակ ներն ի րա կա նաց նե լու են ոչ բռնի փո փո-
խութ յուն նե րին նվիր ված հա մա ժո ղովն եր, դա սըն թաց-
ներ, թրեյ նինգ ներ, հան րա յին քննար կում եր և  այլ մի-
ջո ցա ռում եր:

 Խա ղա ղա սեր նե րի խում բը փետր վա րի 12-ից 
մինչև ապ րի լի 2-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան տա րած քով  անց-
կաց րին « Հա նուն Ար դա րութ յան և  խա ղա ղութ յան» 
խո րագ րով « Ջայ  Ջա գաթ-2020» քայ լար շա վը: 
 Ջայ ջա գաթ ցի նե րը հայ-ի րա նա կան հա րա վա յին սահ-
մա նից կքայ լեն մինչև հայ-վրա ցա կան սահ ման՝ ճա նա-
պար հին հյու րըն կալ վե լով  Հա յաս տա նի գյու ղե րում և 
 քա ղաք նե րում, հան դի պե լով տե ղի բնակ չութ յա նը, այ ցե-
լե լով պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան ներ և  կո թող ներ: 
Ն շենք, որ  Մա հաթ մա  Գան դիի 150-ամ յա կին նվիր ված 
քայ լար շա վը մեկ նար կել է 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
2-ին՝ Հնդ կաս տա նի Ն յու  Դե լի քա ղա քից:  Նե րա ռե լով 
աշ խար հի 10 պե տութ յուն և  անց նե լով շուրջ 14 հա զար 
կմ  ճա նա պարհ` քայ լար շա վի մաս նա կից նե րը նա խա-
տե սում են 2020թ  սեպ տեմ բե րին հաս նել Ժնև, որ տեղ 
 Ջայ  Ջա գա թի մաս նա կից նե րը միա նա լու են տե ղա կան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի 8-օր յա հա մա ժո ղո վին:

ԽԱ ՂԱ ՂՈՒԹ ՅԱՆ ԿՈ ՉՈՎ 

« ՋԱՅ  ՋԱ ԳԱԹ-2020» ՔԱՅ ԼԱՐ ՇԱ ՎԻ 

ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵՐՆ ԱՅ ՑԵ ԼԵ ՑԻՆ ԵՊԲՀ
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Բժշ կա կան կրթութ յան 100-ամ յա հո բել յա նի ա ռի թով 
ի րա կա նաց վող « Վե րա դարձ» ծրագ րի շրջա նա կում ԵՊԲՀ 
ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նում բաց վեց ամ բիո նի նախ կին վա-
րիչ, պրո ֆե սոր  Վա ղի նակ Գ րի գոր յա նի ան վան լսա րան:

ԵՊԲՀ ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ Դ րաս տա մատ 
 Խու դա վերդ յա նը` շնոր հա վո րե լով ներ կա նե րին լսա րա նի 
բաց ման կա պակ ցութ յամբ, ներ կա յաց րեց ա կա նա վոր ճա-
նաչ ված գիտ նա կան-ֆի զիո լո գի ան ցած ու ղին. « Մեծ է ե ղել 
 Վա ղի նակ Գ րի գոր յա նի ներդ րու մը բու հի զար գաց ման ու 
կադ րե րի պատ րաստ ման գոր ծում»:

ՀՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս  Վի լեն  Հա կոբ յա նը նույն պես վեր-
հի շեց  Վա ղի նակ Գ րի գոր յա նի աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յու նը, նրա հետ անց կաց րած տա րի նե րը: « Նա ազ նիվ 
ու նվիր ված անձ նա վո րութ յուն էր: Ա սում էր՝ կա րե լի է օբ-
յեկ տիվ ու խիստ լի նել, սա կայն չա փա վո րութ յունն ու մարդ-
կա յին ար ժա նա պա հութ յու նը պետք է պահ պա նել»,-ա սաց 
ա կա դե մի կո սը՝ ա վե լաց նե լով, որ վար չա կան աշ խա տան քի 
ա ռա ջին քայ լե րը սո վո րել է  Վա ղի նակ Գ րի գոր յա նից:

 Նո մի նա ցիոն կո մի տեի նա խա գահ, պրո ֆե սոր Ար տա շես 
Ազ նաուր յա նի խոս քով՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նում ձևա-
վոր ված ա վան դույ թը ող ջու նե լի է: «Ամ բիոն նե րում լսա րան-
ներն ան վա նի պրո ֆե սոր նե րի ա նուն նե րով ան վա նա կո-
չե լը ե րի տա սարդ գոր ծըն կեր նե րի և  ու սա նող նե րի հա մար 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի»,-նշեց պրո ֆե սո րը՝ ընդգ ծե-
լով, որ   Վա ղի նակ Գ րի գոր յանն ա ռանձ նա նում էր որ պես 
գիտ նա կան, ո րը հիա նա լի տի րա պե տում էր ֆի զիո լո գիա յի 
տեր մի նա բա նութ յա նը:  Նա հա մա հե ղի նա կել է ռուս-հա յե-
րեն ֆի զիո լո գիա կան բա ռա րանն ու ոուս-հա յե րեն-լա տի նե-
րեն ֆի զիո լո գիա կան բա ցատ րա կան բա ռա րա նը, ո րոնք 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ֆի զիո լո գիա յի ամ բիո նի ու-
սում ա կան գոր ծըն թա ցում:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ 
« Վե րա դարձ» ծրա գի րը միտ ված է ա պա գա սե րունդ նե-
րին ներ կա յաց նել100-ամ յա բու հի կա յաց ման գոր ծում 
ներդ րում ու նե ցած գիտ նա կան նե րին: «Ծ րա գի րը կա յա-
ցած է, քա նի որ այլ ամ բիոն նե րի կող մից նույն պես ներ-
կա յաց վել են ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ ի րենց բնա գա վա ռի 
ան վա նի գիտ նա կան նե րի ա նուն նե րով լսա րան ներ ան-
վա նա կո չե լու»,-ա սաց ռեկ տո րը՝ շեշ տե լով, որ այս պի սով 
բու հը վառ է պա հում բժշկա կան կրթութ յան գոր ծում մեծ 
ա վանդ ու նե ցող ու սու ցիչ նե րի ա նուն նե րը՝ նրանց ճա նա-
չե լի դարձ նե լով ա պա գա սե րունդ նե րին:

ԲԱՑ ՎԵՑ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ  ՎԱ ՂԻ ՆԱԿ 

Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱՆ ԼՍԱ ՐԱՆ

Իրադարձություն



ԵՊԲՀ մեկ դար յա հո բել յա նը հա րա զատ հա մալ սա րա նի 
շուրջ է հա մախմ բում  Հա յաս տա նում և  հայ րե նի քի սահ ման-
նե րից հե ռու բնակ վող հին ու նոր շրջա նա վարտ նե րին։  Մեր 
ստեղ ծա գոր ծա կան թի մին ա ռիթ ըն ձեռ վեց հյու րըն կալ վել 
բու հի ա մե նա տա րեց շրջա նա վարտ նե րից մե կի՝ 1951 թվա-
կա նին բժշկա կան ինս տի տուտն ա վար տած 94-ամ յա Էլ յա 
 Հով հան նե սի Գ րի գոր յա նի տա նը։

 Տասն յակ լու սան կար նե րում վաս տա կա շատ բժշկու հու մաս-
նա գի տա կան ու ղու մա սին վկա յող թանկ հի շո ղութ յուն ներն 
են։ Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յան է ար ժա նի ԵՊԲՀ լա բո րա տոր 
մաս նա շեն քի մոտ 1976 թվա կա նին ար ված խմբա կա յին լու-
սան կա րը, որն ար վել է ինս տի տու տի պատ րաս տած 28-րդ շր-
ջա նա վարտ նե րի, բժիշկ-մաս նա գետ նե րի՝ բուհն ա վար տե լու 
25-ամ յա կի առ թիվ։  Տի կին Էլ յան տա րի նե րի հեռ վից մեծ ոգ ևո-
րութ յամբ ու ջեր մութ յամբ է հի շում այս օ րը, խնամ քով պահ պա-
նում օր վա առ թիվ ի րեն ու ղարկ ված հրա վի րա տոմ սի օ րի նա կը,  
ինչ պես նաև «Ա պա գա բժիշկ» թեր թի նույն թվա կա նի հոկ տեմ-
բեր յան հա մա րում տպագր ված գե ղե ցիկ հոդ վա ծը։

  Մեր ակ նար կի հե րո սու հու հա մա կուր սե ցի-
նե րից շա տե րը, ո րոնց թվում կա յին ան վա նի 
մաս նա գետ ներ, բժիշկ-գիտ նա կան ներ, ցա-
վոք, այլևս ողջ չեն։ 

 Հայ րե նի քին ու մարդ կանց ծա ռա յե լը հա-
րա զատ բու հին գրե թե հա սա կա կից բժշկու հի 
Էլ յա Գ րի գոր յա նի ա մե նօր յա աշ խա տանքն 
էր տաս նամ յակ ներ շա րու նակ։   Նա ծնվել է 
1926 թվա կա նին, Եր ևա նում։ Որ պես նեղ մաս-
նա գի տա ցում ընտ րել է ակ նա բու ժութ յու նը, 
քա նի որ, ինչ պես ինքն է ա սում՝ շատ գե ղե-
ցիկ աչ քեր ու ներ։ Ինս տի տուտն ա վար տե լուց 
հե տո, ինչ պես ըն դուն ված էր  Խորհր դա յին 
ժա մա նակ նե րում, գոր ծուղ վել է  Թա լին։ Այն-
տեղ, անհ րա ժեշ տութ յու նից ել նե լով, ոչ միայն 
ակ նա բու ժա կան, այլև տե սա կի բժշկա կան 
տար բեր օգ նութ յուն ներ է ցու ցա բե րել տե-
ղի բնակ չութ յա նը, ան գամ՝ վի րա հա տել է։ 

 Հա վա սա րա պես սի րել է բժշկութ յան 
բո լոր ուղ ղութ յուն նե րը՝ բա ցի գի նե կո-
լո գիա յից։  Տա րի նե րի հեռ վից տի կին 
Էլ յան նկա տում է, որ բժիշ կը պետք է 
լի նի բազ մա կող մա նի զար գա ցած մաս-
նա գետ և չ սահ մա նա փա կի գի տե լիք-
ներն ու փոր ձը միայն մեկ նեղ ուղ ղութ-
յամբ։

 Թա լի նում մի քա նի տա րի աշ խա տե-
լուց հե տո Էլ յա Գ րի գոր յա նը վե րա դար-
ձել է Եր ևան։  Հի շում է՝  ինքն է ցան կա ցել  
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը 
շա րու նա կել ոչ թե  Հա յաս տա նից հե ռու, 
այլ՝ հենց ծննդա վայ րում։

Եր կու տա րի դպրո ցա կան բժիշկ 
աշ խա տե լուց հե տո նրա հիմ ա կան 
ու միակ աշ խա տա վայրն է դառ նում 
 Կի լի կիա թա ղա մա սում տե ղա կայ ված 

100-ԱՄ ՅԱ ԲՈՒ ՀԻ 

94-ԱՄ ՅԱ ՇՐՋԱ ՆԱ ՎԱՐ ՏԸ
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Եր ևա նի թիվ 7 պո լիկ լի նի կան, որ տեղ փոր ձա ռու ակ նա-
բույժն աշ խա տել է մինչև 2012 թվա կա նը և  մինչ այ սօր 
էլ չի կա րո ղա նում թաքց նել հուզ մունքն աշ խա տան քի 
վեր ջին օ րը հի շե լիս։ Ե թե տա րի քից ել նե լով չու նե նար 
ա ռող ջա կան խնդիր ներ, գու ցե եր կա րաձ գեր մաս նա-
գի տա կան բե ղուն գոր ծու նեութ յու նը։  Հա րա զատ աշ-
խա տա վայ րում տի կին Էլ յա յին չեն մո ռա նում։ Ա ռայ սօր 
կրտսեր գոր ծըն կեր ներն այ ցե լում են նրան, զան գա-
հա րում՝ խորհր դատ վութ յան հա մար։  Մեծ է ե ղել ակ-
նա բույ ժի ներդ րու մը պո լիկ լի նի կա յի զար գաց ման գոր-
ծում։  Ս պա սար կե լով մե ծա հա սակ բնակ չութ յա նը՝  նա 
պա ցիենտ նե րի պա կաս չի զգա ցել։  Հար ևան ներն էլ  
մշտա պես օգտ վել են Էլ յա Գ րի գոր յա նի մաս նա գի տա-
կան խոր հուրդ նե րից։   Նա պա հանջ ված մաս նա գետ է 
ե ղել.  հա մա տե ղութ յամբ աշ խա տե լու ա ռա ջարկ ներ է 
ստա ցել։  Խոս տո վա նում է՝ շատ է սի րել ակ նա բու ժութ-
յու նը։ 

«Ե րի տա սարդ նե րը պետք է մաս նա գի տութ յան մեջ 
հմուտ լի նեն, ճիշտ ախ տո րո շեն, որ պես զի լավ բու ժեն 
հի վան դին և  ար ժա նա նան նրա գո հու նա կութ յա նը»,- 
ընդգ ծում է ԵԲԻ շրջա նա վար տը։

Այ սօր էլ նրա ա ռօր յա յից ան մասն չէ մաս նա գի տութ-
յու նը։   Հե ռուս տա ցույ ցով հետ ևում  է բժշկա կան հա ղո-
րում ե րին, ակ նա բու ժութ յան ո լոր տի նո րութ յուն նե րին։ 
 Տե սո ղա կան խնդիր նե րով պայ մա նա վոր ված չի կա րո-
ղա նում ըն թեր ցել և  վե րըն թեր ցել գե ղար վես տա կան 
գրա կա նութ յուն։ Ըն տա նի քի ան դամ ե րը ներ կա յաց-
րին, որ տա րի ներ ա ռաջ գրի է ա ռել Եր ևա նի, իր կյան-
քի հի շար ժան օ րե րի մա սին հի շո ղութ յուն նե րը։

 Բու հի 100-ամ յա հո բել յա նը տի կին Էլ յա յի հա մար ու-
րա խա լի ի րա դար ձութ յուն է։  Ցա վում է, որ ֆի զի կա պես 
չի կա րո ղա նա ներ կա գտնվել գա լիք տո նա կան մի ջո ցա-
ռում ե րին։ Եր կար տա րի նե րի փորձ ու նե ցող մաս նա-
գե տի հա մար հո բել յա նը նաև սե փա կան ու սու ցիչ նե րին 
շնոր հա կա լութ յան զգա ցու մով հի շե լու լավ հնա րա վո-
րութ յուն է։ Ն րան ցից է  Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու-
տի աչ քի հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի և կ լի նի կա յի 
նախ կին վա րիչ, ՀԽՍՀ ակ նա բույժ նե րի ըն կե րութ յան 
հիմ ա դիր- նա խա գահ  Բաբ կեն  Մե լիք- Մուս յա նը, ով 
ան փո խա րի նե լի ներդ րում ու նի Էլ յա Գ րի գոր յա նի՝ որ-
պես ակ նա բույժ կա յաց ման գոր ծում։  Տի կին Էլ յան յու-
րա քանչ յուր կրթա կան հաս տա տութ յան զար գաց ման 
հա մար  կար ևոր է հա մա րում լավ դա սա խոս նե րի, լավ 
մաս նա գետ նե րի առ կա յութ յու նը, որ պես զի բնակ չութ-
յու նը ստա նա բարձ րա կարգ բժշկա կան օգ նութ յուն, սո-
վո րող ներն էլ՝ գի տե լիք ներ։

 Մեծ տա տի կը, ինչ պես նրան ան վա նում են թոռ նե-
րը, ու նի եր կու տղա, ե րեք թոռ և  եր կու ծոռ։  Թոռ նե րը 
ե րեքն էլ բժիշկ ներ են, կրթութ յուն են ստա ցել և 
 մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կում են 
ԱՄՆ-ում։

 
 Հե ղի նակ՝  ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ

 Լու սան կար նե րը՝ ԷԼ ՅԱ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԻ 
անձ նա կան ար խի վից և  ԿԱ ՐԵՆ  ՍԵ ՐՈԲ ՅԱ ՆԻ

Բժշկի ուղին



Հ մա յիչ և  գե ղե ցիկ ժպի տով 97-ամ յա  Սիլ վա Ա լեք սա նի 
 Նա հա պետ յա նը ԵԲԻ շրջա նա վարտ է: Ն րա հետ ա ռա ջին իսկ 
հան դի պու մից վա րակ վում ես բա րութ յամբ և  մարդ կա յին ջեր-
մութ յամբ: 

Բ ժիշկ է դար ձել մոր ցան կութ յամբ:  Մայ րը պառ կած է ե ղել 
հի վան դա նո ցում ու տես նե լով բժիշկ նե րի հո գա տար վե րա բեր-
մուն քը՝ ցան կա ցել է, որ դուստ րը ևս բժշ կի մաս նա գի տութ յունն 
ընտ րի: Ա վար տել է ինս տի տու տը հե ռա վոր 1949 թվա կա նին: 
Բժշ կա կան բու հը նրա կյան քում ճա կա տագ րա կան նշա նա կութ-
յուն է ու նե ցել, քա նի որ ու սա նո ղա կան նստա րա նին է հան դի-
պել ա պա գա ա մուս նուն՝ թե րապևտ Լ ևոն Այ վազ յա նին, ում մա-
սին հի շում ու պատ մում է մեծ ոգ ևո րութ յամբ:

Բժշ կա կան բու հի 100-ամ յա հո բել յա նի ա ռիթվ հյու րըն կալ վե-
ցինք  Սիլ վա  Նա հա պետ յա նի տա նը, ո րը մեզ պատ մեց իր ան-
ցած մաս նա գի տա կան եր կա րամ յա ու ղու մա սին: Ն կար նե րի 
հա րուստ ար խի վում ա ռանձ նաց նում է ա վար տա կան խմբա յին 
լու սան կա րը, որ տեղ մեզ ցույց է տա լիս ի րեն և  ա մուս նուն՝ ե րի-
տա սարդ տա րի քում:

 Սիլ վա  Նա հա պետ յա նը և Լ ևոն Այ վազ յա նը 100-ամ յա հա-
մալ սա րա նի 1948-1949 ու սում ա կան տար վա, ինչ պես այն ժա-
մա նակ կոչ վել է՝ հայ կա կան բաժ նի 26-րդ շր ջա նա վարտ նե րի 

խմբում են ե ղել:   Ա մու սինն ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո 
աշ խա տել է Ս ևա նում, այ նու հետև՝ մայ րա քա ղա քի տար բեր 
հի վան դա նոց նե րում:

 Հե տա գա նեղ մաս նա գի տաց ման ընտ րութ յան հար ցում ևս 
 ճա կա տա գիրն իր դերն է խա ղա ցել:  Տի կին  Սիլ վա յի քույ րը 
գտնվել է Լ վով քա ղա քում, և ն րա դպրո ցա հա սակ աղ ջի կը՝ 
 Դո նա րան, ե ղել է մո րաք րոջ խնամ քին: Աղջ կա մոտ լուրջ 
ա ռող ջա կան խնդիր ներ են ծա գել՝ ախ տո րոշ վել է սեպ տիկ 
էն դո կար դիտ:  Քա նի որ աղջ նա կի մայրն այս տեղ չէր,  տի-
կին  Սիլ վան ստանձ նել է քրոջ դստեր բուժ ման կազ մա կերպ-
ման հար ցը: Աղ ջի կը ստա ցիո նար պայ ման նե րում բու ժում է 
ստա նում 1-ին հի վան դա նո ցի՝ քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա նութ-
յան բա ժան մուն քում:   Մաս նա գետ նե րը՝  ՀԽՍՀ գի տութ յան 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր  Նի կո լայ  Նա ջար յա նի 
գլխա վո րութ յամբ ո րո շում են կա յաց նում վի րա հա տել ե րե-
խա յին:  Հե տա գա խնամ քի հար ցե րով զբաղ վե լու պա տաս-

խա նատ վութ յու նը նույն պես վերց նում է տի կին  Սիլ վան: 
Այս պի սով,  բժիշկ նե րը փրկում են փոք րի կի կյան քը, իսկ 
տի կին  Սիլ վան ևս  մեկ կար ևոր ո րո շում է կա յաց նում: 
Պ րո ֆե սոր  Նա ջար յա նի ա ռա ջար կով նա թող նում է աշ-
խա տան քը 2-րդ  բուժ միա վո րու մում, որ տեղ ար դեն մի 
քա նի ա միս աշ խա տում էր, և  մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յու նը շա րու նա կում է 1-ին հի վան դա նո ցում:  

 Նա մեծ հար գան քով ու ակ նա ծան քով է հի շում իր բո-
լոր ա վագ գոր ծըն կեր նե րին և  դա սա խոս նե րին՝ ընդգ ծե-
լով, որ շա տերն են իր մաս նա գի տա կան զար գաց ման 
գոր ծում  կար ևոր ներդ րում ու նե ցել:

 Կես դա րից ա վե լի   Սիլ վա  Նա հա պետ յանն ակ տիվ 
զբաղ վել է բժշկութ յամբ: Ա մու սինն էլ ո րոշ ժա մա նակ իր 
հետ բժշկա կան նույն հաս տա տութ յու նում է աշ խա տել: 
 Թե՛ ա ռա ջին հի վան դա նո ցում, թե՛ հե տա գա յում վե րա-
միա վոր ման արդ յուն քում 4-րդ  պո լիկ լի նի կա յում աշ խա-

«Բ ԺԻՇ ԿԸ ՊԵՏՔ Է ՍԻ ՐԻ 

ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ, ԼԻ ՆԻ 
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տե լու ըն թաց քում, ինչ պես ինքն է ա սում՝ իր դռան դի մաց 
միշտ հեր թեր են գո յա ցել:   Մաս նա գե տը պա հանջ ված է  
ե ղել պա ցիենտ նե րի կող մից: Ան գամ տա նը, թո շա կի անց-
նե լուց հե տո, իսկ նա աշ խա տել է մինչև 74 տա րե կա նը, 
ի րեն դի մում են խորհր դատ վութ յան հա մար, պա ցիենտ ներ 
ու ղար կում:

 Տանն էլ մաս նա գի տա կան գոր ծիք ներ ու նի՝ անհ-
րա ժեշ տութ յան դեպ քում իր կա րիքն ու նե ցող-
նե րին բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րե լու հա մար: 
 Շատ պա ցիենտ նե րի հետ էլ ըն կե րա ցել է ու կապ է պահ-
պա նում:

 Լավ հի շում է նաև ա ռա ջին վի րա հա տութ յու նը, երբ պետք  
է վի րա հա տեին պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի մի ու սա-
նո ղու հու: Ե րի տա սարդ պա ցիեն տը եր կար գե ղե ցիկ մա զեր 
ու ներ, ո րոնք ա կան ջի վի րա հա տութ յան պատ ճա ռով պետք 
է հե ռաց վեին: Ու սա նո ղու հին հենց տի կին  Սիլ վա յին է դի-
մում խնդրան քով, որ պես զի մա զե րը բժիշկ նե րը հնա րա վո-
րինս խնամ քով հե ռաց նեն, շատ չկտրեն:

 Շու տով 100-ամ յա կը բո լո րող  Սիլ վա  Նա հա պետ յա նը 
հեր թով մեզ է ներ կա յաց նում սև-ս պի տակ լու սան կար նե-
րը, ո րոնք ա ռանձ նաց րել է հան դիպ ման հա մար: Ա մեն մի 
լու սան կար մի պատ մութ յունն ու նի և  հե տաքր քիր հի շո-
ղութ յուն ներ է արթ նաց նում անց յա լից:  Դեմ քեր և  դեպ քեր՝ 
ո րոնք ամ բող ջաց նում են բժշկու հու կյան քի ու ղին:

 Մեկ այլ լու սան կա րում. մաս նա գի տա կան կա տա րե լա-
գործ ման հեր թա կան դա սըն թա ցից հե տո հի վան դա նո ցի 
բա կում ար վածն է: Ա նուն առ ա նուն ԵՊԲՀ 97-ամ յա շրջա-
նա վար տը թվար կում է բո լոր կո լե գա նե րին, հի շում նրանց 
հետ կապ ված հե տաքր քիր դիպ ված ներ:   Լու սան կար նե րից 
էլ դի տո ղին է փո խանց վում 20-րդ  դա րի երկ րորդ կե սին 
ապ րած մարդ կանց՝ հատ կա պես բժիշկ նե րին բնո րոշ բա-
րեկր թութ յու նը, ճշտա պա հութ յունն ու մեկ բա ռով ամ փո փե-
լով՝ ին տե լի գեն տութ յու նը: Ի դեպ՝ ճշտա պա հութ յան մա սին 
տի կին  Սիլ վան մեջ բե րում է, նկա տե լով. « Միշտ փոր ձել 
եմ ա րագ-ա րագ ա վար տել տան բո լոր գոր ծե րը, եր բեմ 
չհասց նե լով ոչ ժա մա ցույց, ոչ որ ևէ զարդ կրել, որ պես զի 
ժա մա նա կին հաս նեմ աշ խա տան քի, չու շա նամ: Ա մեն մարդ 
պետք է սի րի իր գոր ծը: Ե թե դուք սի րում եք մարդ կանց, 
հո գա տար եք, ու շա դիր, ա պա կա րող եք լավ բժիշկ դառ-
նալ»,- ընդգ ծում է ակ նար կի հե րո սու հին:

 Մեկ դա րին մո տե ցող տա րիք ու նե ցող բժշկու հին շրջա-
պատ ված է ըն տա նի քի ջեր մութ յամբ ու սի րով: Բժշ կա կան 
գիծն ըն տա նի քում շա րու նա կում են նրա եր կու դուստ րե-
րը, ինչ պես նաև՝ հար սը և  թոռ նու հի նե րը: Եր կու թոռ նու-
հի ներն այժմ բժշկա կան կրթութ յուն են ստա նում  Բեռ լի նի 
 Շա րի տե հա մալ սա րա նում:

 Տա տի կը դեմ չի ե ղել, թե՛ աղ ջիկ նե րի, թե՛ թոռ նե րի բժիշկ 
դառ նա լու ցան կութ յա նը:  Հենց նրա թոռ նու հու  Սիլ վա 
կրտե սե րի մեզ ուղղ ված նա մա կի շնոր հիվ ա ռիթ ու նե ցանք 
հան դի պե լու ԵՊԲՀ 97-ամ յա շրջա նա վար տին:

Հ յու րըն կալ տունն աչ քի է ընկ նում նաև մաս նա գի տա կան 
և  գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան ա ռա տութ յամբ:

Զ րույ ցի վեր ջում տի կին  Սիլ վան խոս տա նում է ան ձամբ 
ներ կա գտնվել հա մալ սա րա նի 100-ամ յա հո բել յա նի առ թիվ 
կազ մա կերպ վող մի ջո ցա ռում ե րին:  Նա ա մե նաս պաս ված 
հյու րե րից է լի նե լու:

ԵՊԲՀ շրջա նա վար տի հետ զրու ցեց 
 ՏԱԹԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԸ

 Լու սան կար նե րը՝  ՄԱ ՐԻ  ԳԱԼՍՏ ՅԱ ՆԻ
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Բ ժիշկ դառ նա լը շա տե րի հա մար ե րա զանք է, ո մանք էլ բժշկի 
մաս նա գի տութ յունն ընտ րում են՝ որ պես լրա ցում ի վե րուստ 
տրված տա ղան դի:

 Գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րող ընդ հա նուր բժշկութ-
յան ֆա կուլ տե տի 6-րդ  կուր սի ու սա նող Ա սա տուր  Չաք ման յա նը 
շա տե րին հայտ նի է ժո ղովր դա կան եր գե րի իր կա տա րում ե րով: 
Եր գել սկսել է վաղ տա րի քից: 7-8 տա րե կա նից հա ճա խել է իր 
հայ րի կի` Գ ևորգ  Չաք ման յա նի երգ չա խումբ: «Երբ ևէ չեմ մտա-
ծել բժիշկ դառ նա լու մա սին:  Կար ծում էի, որ ար վես տի ուղ ղութ-
յամբ պետք է շա րու նա կեմ՝ սո վո րեմ Եր ևա նի  Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յում: Երբ ե կավ մաս նա գի տութ յուն 
ընտ րե լու պա հը, ա ռաջ նորդ վե ցի այն մտքով, որ ու նեմ ի վե րուստ 
տրված շնորհ, և  ինձ պետք է մաս նա գի տութ յուն, ո րին կհաս նեմ 
քրտնա ջան աշ խա տան քի արդ յուն քում»,- ա սում է Ա սա տու րը՝ 
կար ծիք հայտ նե լով, որ ար վես տին ա մե նա մո տը բժշկութ յունն է: 
« Ժա մա նա կի ըն թաց քում սկսե ցի սի րել և  ա վե լի լավ հաս կա նալ 
բժշկութ յան ու ար վես տի կա պը՝ բժշկութ յու նը սե րում է ար վես-
տից»,-հա մոզ ված է ա պա գա բժիշ կը:

Ա սա տու րի խոս քով՝ տա ղան դի հետ մեկ տեղ պետք է մաս նա-
գի տութ յուն: «Ե թե հա մե մա տենք բժշկութ յան բնա գա վառ նե րը՝ 

պլաս տիկ վի րա բու ժութ յունն ու միկ րո վի րա բու ժութ յունն ա մե նա մոտն են 
ար վես տին. պլաս տիկ վի րա բույժ նե րը «մարմ ի ճար տա րա պետ ներ» են:

Ա պա գա պլաս տիկ վի րա բույ ժը փաս տում է՝ հա մալ սա րանն ի րեն տվել է 
մեծ փորձ, ինք նու րույ նութ յուն, ըն կեր ներ և  գի տե լիք: «Մ յուս բու հե րի հետ 
հա մե մա տած՝ ԵՊԲՀ-ն  տա լիս է շատ տե սա կան գի տե լիք ներ և  հիմք, ին չը 

պետք է գնա հատ վի յու րա քանչ յու րիս կող մից»,-նշում 
է նա՝ ա վե լաց նե լով, որ բու հը նպաս տել է իր սի րե լի 
ար վես տը մյուս նե րին փո խան ցե լու հար ցում: Ն րա և 
 հա յոց լեզ վի ամ բիո նի հա մախմբ ված աշ խա տան քի 
շնոր հիվ « Վեր նա տու նը» վե րելք է ապ րում: « Քայ լում 
էի հա յոց լեզ վի ամ բիո նով և լ սե ցի հնդիկ ու սա նո ղի 
կա տար մամբ հայ կա կան էստ րա դա յին երգ: Զ գա ցի՝ 
կկա րո ղա նա նաև ժո ղովր դա կան եր գեր կա տա րել: 
Ա ռա ջար կե ցի տար բեր ազ գութ յուն նե րի ու սա նող-
նե րի մաս նակ ցութ յամբ երգ չա խումբ հիմ ել, ո րոնք 
կեր գեն հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գեր: Ա ռա ջար-
կը խրա խուս վեց և  ես սկսե ցի մտնել լսա րան ներ և 
 կարճ, հեշտ յու րաց վող ժո ղովր դա կան եր գեր կա տա-
րել, ո րոնք ու սա նող նե րը կրկնում էին ինձ հետ:  Հե տո 
գրա տախ տա կին գրում էի բա ռե րը ու սկսում էինք եր-
գել: Սկզ բում ես ընտ րե ցի մոտ 120 օ տա րերկ րա ցի ու-
սա նո ղի:  Հե տաքրքր վա ծութ յու նը շատ մեծ էր: Ն րանց 
է լեկտ րո նա յին նա մա կով ու ղար կում էի եր գի բա ռե րը: 
120 ու սա նո ղից ընտ րե ցի 60-ին, ա պա՝ 50 ու սա նո-
ղի, ո րոնք ար դեն կա յա ցած երգ չախմ բի ան դամ եր 
են»,-հի շում է Ա սա տու րը՝ հա վե լե լով, որ երգ չա խումբ 

հան դես է ե կել «Ա րամ  Խա չատր յան» հա մեր գաս րա հում տե ղի ու նե ցած 
հա մերգ նե րից մե կում, ո րին բուռն ար ձա գան քել է նաև մա մու լը: Ա սա տու-
րի խոս քով՝ մեր բազ մա թիվ մե ծա նուն եր գա հան նե րին ար տա սահ ման ցի 
ու սա նող նե րին ճա նա չե լի դարձ նե լը շատ կար ևոր է: «Այս տեղ գոր ծում էր 
հետև յալ տրա մա բա նութ յու նը՝ ե թե հնդիկ, ռուս, սի րիա ցի, բեյ րութ ցի ու-

«ԵՐ ԳԵԼՆ Ի ՎԵ ՐՈՒՍՏ ՏՐՎԱԾ ՇՆՈՐՀ Է, 

ԲԺՇԿՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ՝ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ, 

Ո ՐԸ ՍԵ ՐՈՒՄ Է ԱՐ ՎԵՍ ՏԻՑ». 

ԱՍԱՏՈՒՐՉԱՔՄԱՆՅԱՆ
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սա նող նե րը եր գում են հա յե րեն՝  Կո մի տաս,  Սա յաթ- Նո վա,  Շա հեն,  Շե րամ, 
նրանց մոտ սեր է ա ռա ջա նում և սկ սում են ապ րել այդ եր գե րով՝ կրե լով 
ու հե տա գա յում տա րա ծե լով հայ կա կան մշա կույ թը»,-ա սում է ու սա նո ղը 
և  ընդգ ծում, որ երգ չա խու մը մեծ դեր ու նե ցավ հա մալ սա րա նում ու սա նո-
ղա կան կյան քին ակ տիվ շունչ հա ղոր դե լու հար ցում, քա նի որ սո վո րե լու 
հետ մեկ տեղ պետք է նաև մշա կույ թին մոտ լի նել: «Այն մար դիկ, ո րոնք ու-
նեն շնորհ, պետք է այս պի սի նա խա ձեռ նութ յուն նե րով հան դես գան: Ու-
սա նո ղութ յունն այս պի սի գոր ծըն թաց նե րի մեջ ներգ րավ վե լով կա զատ վի 
սթրե սից, ճա նա չե լի կդարձ նի հայ կա կան մշա կույ թը:  Բա ցի այդ՝ ան կախ 
մաս նա գի տութ յու նից, պետք է զգալ ար վես տը: Ե թե ճիշտ հրամց նենք այն, 
ա պա կա րող ենք ճա շակ ձևա վո րել:

Այ սօր Ա սա տուր  Չաք ման յա նը չի մաս նակ ցում երգ չա խում բի աշ-
խա տանք նե րին: Ն շում է՝ 4-րդ  կուր սից հե տո դա սե րը բար դա ցան, 
իսկ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը պա հան ջում է ա վե լի շատ ջան քեր ու 
ժա մա նակ:

Ա պա գա բժիշ կը կար ծում է՝ ե թե ձգտում ես պրո ֆե սիո նա լիզ մի, 
ցան կա ցած մաս նա գի տութ յուն բարդ է: «Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը 
տար բեր վում է մյուս մաս նա գի տութ յուն նե րից: Այս տեղ պա հանջ վում 
է համ բե րա տա րութ յուն, կամք և  խիղճ:  Կա յաց ման հա մար, ցան կա-
ցած այլ մաս նա գի տութ յուն նե րի հետ հա մե մա տած՝ պետք է ա վե-
լի շատ ժա մա նակ ու ջանք ներդ նել:  Բար դութ յուն նե րը բազ մա թիվ 
են, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում կո փում են որ պես մաս նա գետ: 
Ե թե ու զում ես բժիշկ դառ նալ, շատ բա ներ պետք է փո խես քո մեջ: 
 Հար կա վոր է հաս կա նալ պա տաս խա նատ վութ յան չա փը, ո րը վերց-
նում ես:  Նույ նիսկ ա մե նա փոքր սխա լի պատ ճա ռով հնա րա վոր է պա-
ցիեն տին մեծ վնաս հասց նել:  Պետք է շատ լավ սո վո րել, և  ե թե սեր 
չներդ նես աշ խա տանքդ մեջ, ու րեմ կտա ռա պես»,-հա մոզ ված է նա:

Ա պա գա բժիշ կը հի շում է՝ ԵՊԲՀ-ում ա ռա ջին կուր սում շատ դժվար էր 
հար մար վել. հա մալ սա րա նի մե ծութ յու նը, նոր մի ջա վայ րը, որն այն քան էլ 
նման չէր իր պատ կե րաց րած մի ջա վայ րին: « Սա կայն, ե թե ե կել ես, ա պա 
պար տա վոր ես այդ դժվա րութ յու նը հաղ թա հա րել:  Դա նման է վի րա-
հա տութ յան: Ե թե տրա մադր ված չմտնես վի-
րա հա տա րան, ա պա հո տը, ար յու նը, վա խը, 
ան հա մար ձա կութ յու նը կխան գա րեն աշ խա-
տան քիդ»,-ա սում է Ա սա տու րը՝ ա վե լաց նե լով, 
որ ժա մա նա կի ըն թաց քում, երբ սկսում ես ծա նո-
թա նալ, դա սա խոս նե րի հետ կա պեր ստեղ ծել, 
ըն կե րա նալ՝ աս տի ճա նա բար հար մար վում ես:

Ա պա գա պլաս տիկ վի րա բույ ժի կար ծի քով՝ 
ինք նաքն նա դա տութ յու նը ցան կա ցած մաս նա-
գի տութ յան մեջ լա վա գույն արդ յունք ներ գրան-
ցե լու ա ռա ջին պայ մանն է: Անդ րա դառ նա լով 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում ու սա նող նե րին հու-
զող հար ցե րին՝ Ա սա տու րը նշեց. « Հա ճախ մենք՝ 
ու սա նող ներս, բարձ րա ձայ նում ենք խնդիր ներ, 
ո րոնք մեզ դուր չեն գա լիս, ա ռանց ի մա նա-
լու դրանց լուծ ման դժվա րութ յուն նե րի մա սին: 
 Հարց բարձ րաց նե լիս ցան կա լի է նաև լու ծում-
ներ գտնել և  ա ռա ջար կել: Այ սօր ոչ ոք չի կա րող ա սել, որ բու հում փո փո-
խութ յուն ներ չեն կա տար վում, շատ հար ցե րի լուծ ման հա մար էլ ժա մա նակ 
է հար կա վոր»:

Ու սա նո ղի խոս քով՝ զբաղ վա ծութ յու նը, դա սե րը եր բեք չեն ազ դել ըն կե-
րա կան շրջա պա տի, ժա ման ցի վրա:  Նա ժա մա նակն օգ տա գոր ծում է արդ-
յու նա վետ, և  իր կյան քում չկա մե կը մյու սին խան գա րող հան գա մանք: «Ու-
սա նո ղա կան տա րի նե րին բու հում ա վե լի շատ ժա մա նակ ենք անց կաց նում, 
քան՝ ըն տա նի քում: Այս տեղ ա մեն ինչ հա րա զատ է՝ հա մալ սա րա նա կան 
պա տե րը, շուն չը: Դժ վար է հա մա կերպ վել, որ ա վար տում ենք, սա կայն, 
պետք է հաշտ վել և չ կորց նել կա պը բու հի հետ՝ մի գու ցե հա մալ սա րա նում 
դա սա խո սե լով»,- ե զա րա փա կում է Ա սա տուր  Չաք ման յա նը:

 Ա պա գա բժշկի հետ զրու ցեց  ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Մ ԽԻ ԹԱՐ ՅԱ ՆԸ

Հարցազրույց



 Գի տութ յու նը բժշկա կան հա մալ սա րա նի ա ռանց քա յին և  ա մե նա
կար ևոր ուղ ղութ յուն նե րից է, ա ռանց ո րի հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել 
որ ևէ բարձ րա գույն կրթա կան հաս տա տութ յան ա ռա ջըն թա ցը։ ԵՊԲՀ 
գի տա կան ո լոր տում  տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ի րենց ա ռա ջին քայ
լերն են ա նում ե րի տա սարդ գիտ նա կան ներն ու հե տա զո տող նե րը, 
ով քեր հե տա գա յում դառ նում են գի տա կան այս կամ այն ուղ ղութ յան 
զար գաց ման ե րաշ խա վո րը։  Պա հե լով ձեռ քը գի տա կան զար կե րա
կին՝ հա մալ սա րա նա կան ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րը լուրջ հա ջո
ղութ յուն ներ են գրան ցում։ ԵՊԲՀ ե րի տա սարդ գի տա կան հա մայն քի 
վառ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է կեն սա քի միա յի ամ բիո նի դա սա խոս, նեյ
րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա յի կրտսեր գի տաշ խա տող  Կա տա րի նե 
 Ֆե րե շետ յա նը,  ով բուհն ա վար տե լուց ան մի ջա պես հե տո՝ 2013թ.ից, 
աշ խա տում է ԵՊԲՀ կեն սա քի միա յի ամ բիո նում։ Ն րա հետ զրու ցել ենք 
ա ռա ջի կա ա նե լիք նե րի և  մաս նա գի տա կան այլ թե մա նե րի մա սին։ 

 Կա տա րի նե, ինչ պե՞ս ընտ րե ցիք կեն սա քի մի կո սի մաս նա գի տութ յու նը։ 
- Մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծութ յու նը ո րոշ ված էր դեռ դպրո ցա կան տա-

րի նե րին, և  դա միան շա նակ կեն սաբժշ կութ յան հետ առն չութ յուն ու նե ցող 
ո լորտ պետք է լի ներ: Մ տա ծում էի դառ նալ ա նաս նա բույժ կամ բժիշկ, բայց 
բարձր դա սա րան նե րում, երբ գի տե լիք ներս ար դեն թույլ էին տա լիս ինչ-որ 
չափ պատ կե րաց նել ներբջ ջա յին մո լե կու լա յին կյան քը, ո րո շե ցի, որ պի տի 
սկսեմ հենց «խոր քից», ա մե նա կար ևո րից: Եր կար տա րի ներ սո վո րե լով 
և  ապ րե լով  Մոսկ վա յում և ս տա նա լով ռու սա կան կրթութ յուն՝ բու հի ընտ-
րութ յու նը շատ ա վե լի հեշտ ստաց վեց. ըն դուն վե ցի  Հայ-ռու սա կան (Ս լա-
վո նա կան) հա մալ սա րա նի կեն սաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի բժշկա կան կեն-
սա քի միա յի բա ժին:

ԵՊԲՀ ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի խմբի հետ ի՞նչ ուղ ղութ յուն նե րով 
եք աշ խա տում հի մա,  գի տա կան ի՞նչ հե տաքրք րութ յուն ներ ու նեք։

- Հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը սկսել եմ կեն սա քի միա յի ամ բիո նում 
գոր ծող լա բո րա տո րիա յում, որ տեղ վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ու շադ-
րութ յան կենտ րո նում են ե ղել նյար դա յին հա մա կար գի զար գաց ման և 
 գոր ծու նեութ յան խան գա րում ե րի ու սում ա սի րութ յուն նե րը: Այս պա հին 
պրոֆ. Կ.Բ. Են կո յա նի ղե կա վա րութ յամբ զբաղ վում ենք սաղմ ա յին և  վաղ 
հետծննդ յան շրջա նում նյար դա յին հա մա կար գի զար գաց ման խնդիր նե-
րի ու սում ա սի րութ յամբ, ո րոնք բե րում են աու տիզմ հի վան դութ յան զար-
գաց մա նը: Ձ ևա վոր ված են մի քա նի են թախմ բեր, ո րոնք, օգ տա գոր ծե լով 
աու տիզ մի տար բեր կեն դա նա կան մո դել ներ, փոր ձում են բա ցա հայ տել 
հի վան դութ յան պա թո գե նե զի ու ղի նե րը:  Բա ցի գի տա կան նա խագ ծե-

րից, ներգ րավ ված եմ նաև գի տութ յան զար գաց մանն 
ուղղ ված աշ խա տան քե րում: Ինչ պես գի տեք, նա խորդ 
տար վա ըն թաց քում ԵՊԲՀ-ն  շա հեց եր կու մի ջազ-
գա յին դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րեր՝ « Հո րի զոն 2020» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող «COBRAIN» 
նա խա գի ծը և «Ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի գի-
տակր թա կան կենտ րոն» դրա մաշ նոր հա յին ծրա գի-
րը:  Թի մա յին մեծ աշ խա տանք է ի րա կա նաց վել և  դեռ 
եր կար ու բարդ ճա նա պարհ է սպաս վում առջ ևում:

Ի՞նչ նպա տակ ներ եք նա խան շել  Ձեզ հա մար, ինչ
պի սի՞ հա ջո ղութ յուն նե րի եք ձգտում հաս նել։ 

- Կար ճա ժամ ետ նպա տակ նե րից է թեկ նա ծո ւա կան 
թե զի ամ փո փու մը և  պաշտ պա նութ յու նը: Այ նու հետև 
հիմ ա կա նում կկենտ րո նա նամ «ՔՈԲՐԵՅՆ» նա-
խագ ծի և «Ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի գի տակր թա-
կան կենտ րո նի» ստեղծ ման աշ խա տանք նե րի վրա: 
Պ լա նա վոր ված են եր կա րա ժամ ետ վե րա պատ րաս-
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տում եր  Գեր մա նիա յում և Շ վե դիա յում:  Ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րի և 
հմ տութ յուն նե րի ներդր ման շնոր հիվ, հու սով եմ, կկա րո ղա նամ ա ջակ-
ցել հա մալ սա րա նի նյու թա տեխ նի կա կան և  մե թո դա կան-գի տա կան 
բա զա նե րի վե րա կա ռուց մա նը և  նո րաց մա նը, ին չը շատ կար ևոր է ժա-
մա նա կա կից և մր ցու նակ գի տութ յան հա մար:

Ե րի տա սարդ դա սա խոս եք, հե՞շտ է հա մա տե ղել դա սա խո սա կան 
աշ խա տան քը գի տա կա նի հետ, ինչ պե՞ս կբնո րո շեք  Ձեր ու սա նող նե
րին։ 

- Հաշ վի առ նե լով յու րա քանչ յուր ո լոր տի բար դութ յու նը և 
 կար ևո րութ յու նը՝ պա տաս խա նատ վութ յան մեծ զգա ցու մով եմ մո-
տե նում թե՛ դա սա խո սա կան, թե՛ հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յանս: 
 Փոր ձում եմ օր վա մեջ եր կու սին էլ հա վա սար ժա մա նակ հատ կաց նել, 
չնա յած եր բեմ դա սե րը շատ ա վե լի ու շադ րութ յուն են պա հան ջում: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, շա բաթ օ րե րը հա ճախ ամ բող ջութ յամբ նվի-
րում եմ գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին:  Պետք է նշեմ, որ 
մեծ սի րով եմ աշ խա տում ու սա նող նե րի հետ, կի սում եմ և ն րանց հետ 
վա յե լում նո րը սո վո րե լու ցան կութ յու նը, նրան ցից շատ բա ներ սո վո-
րում:  Փոր ձում եմ ներգ րա վել ու սա նող նե րին հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րի մեջ, ամ բիո նա կան, ու սա նո ղա կան, գի տա կան խմբա կի 
շրջա նակ նե րում և դ րա նից դուրս շատ փոր ձեր ենք ի րար հետ ա նում: 
 Դա սա սեն յա կից դուրս՝ լա բո րա տո րիա յում, շփման ձևա չափն այլ 
է. բո լորս մտա ծում ենք մեկ խնդրի ուղ ղութ յամբ և  փոր ձում լու ծում 
գտնել:  Հա ճախ դա սա մի ջոց նե րին գա լիս են ամ բիոն, որ պես զի կիս-
վեն մտահ ղա ցում ե րով, ստա նան ի րենց ա ռաջ քա շած վար կածն ինք-
նու րույն ստու գե լու հնա րա վո րութ յու նը:  Դա միան շա նակ ո գեշն չում և  
ու րա խաց նում է ինձ: 

Ա ռա ջի կա յում ԵՊԲՀ 100ամ յա հո բել յանն է, ինչ կմաղ թեք բու հին, 
նաև այն ե րի տա սարդ նե րին, ով քեր  Ձեզ նման ա ռա ջի կա յում  կեն
սա քի մի կոս են ո րո շե լու դառ նալ:

- Սի րով շնոր հա վո րում եմ ԵՊԲՀ ամ բողջ պրո ֆե սո րա դա սա խո-
սա կան և  վար չա կան անձ նա կազ մին, ներ կա ու սա նող նե րին և  բո լոր 
շրջա նա վարտ նե րին` ԵՊԲՀ հո բել յա նի կա պակ ցութ յամբ:  Կար ծում 
եմ՝ յու րա քանչ յու րի հա մար շատ կար ևոր և  պա տաս խա նա տու է լի-
նել 100-ամ յա պատ մութ յան մի մաս նի կը: Կր թութ յու նը մարդ կութ յան 
զար գաց ման ան բա ժան և  շար ժիչ բա ղադ րիչն է, հետ ևա բար` մենք 
պար տա վոր ենք աշ խա տել ա նընդ հատ՝ հետ ևե լով ժա մա նա կի (դա րի) 
տեն դենց նե րին` մա լով ա մուր կանգ նած եր կար տա րի նե րի ըն թաց-
քում ձեռք բե րած մեր գի տե լիք նե րի և  ար ժեք նե րի վրա:

 Բո լո րիս մաղ թում եմ ա ռող ջութ յուն, մեծ ուժ ու ե ռանդ` մեկ դար 
ա ռաջ մեծ սրտա ցա վութ յամբ և ն վիր վա ծութ յամբ սկսած գոր ծը պատ-
վով շա րու նա կե լու հա մար: Եվ, օգտ վե լով ա ռի թից, խոր հին շնոր հա-
կա լութ յուն եմ հայտ նում բո լոր բժիշկ նե րին` ի դեմս ԵՊԲՀ բու ժանձ նա-
կազ մի, այս դժվար ա միս նե րին մեր կող քին լի նե լու և  մեր ա ռող ջութ յան 
մա սին  հոգ տա նե լու հա մար:

Իսկ ինչ վե րա բե րում է ե րի տա սարդ նե րին, ով քեր նոր են սկսե լու 
ի րենց  մաս նա գի տա կան ու ղին, ա պա 
միան շա նակ ա ռաջ նա հերթ եմ հա մա րում 
մաղ թել ա զա տամ տութ յուն, ազն վութ յուն 
գոր ծի նկատ մամբ և  աշ խա տա սի րութ-
յուն:  Մի՛ վա խե ցեք տար բեր վել, մի՛ խու-
սա փեք պա տաս խա նատ վութ յու նից, մի՛ 
ընկճ վեք դժվա րութ յուն նե րից:
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ԵՊԲՀ-ում բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լուն և 
 լա վա գույն մաս նա գետ նե րից մե կը դառ նա լուն զու գա հեռ, 
շա րու նա կում են նաև աչ քի ընկ նել ի րենց յու րօ րի նակ տա-
ղան դով՝ այդ պի սով տեղ զբա ղեց նե լով նաև մշա կու թա յին 
կյան քում։

Ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ Ա նու շա վան 
 Սա ֆար յա նը, ով որ պես ռեա նի մա տո լոգ աշ խա տում է 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի Ին տեն սիվ 
թե րա պիա յի ծա ռա յութ յան բա ժան մուն քում և «Ո ւիգ մոր» 
կլի նի կա յում, որ պես ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լոգ, 
նշեց, որ ար վեստն ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում իր 
կյան քում։ 

«Զ բաղ վում եմ կի սա թան կար ժեք քա րե րի մշակ մամբ, 
ար ծաթ յա զար դե րի պատ րաստ մամբ և  շա րու նա կում 
Ա նու շա վան պա պի կիս սկսած գոր ծը, մաս նա վո րա պես 
հա մալ րում եմ մեր կի սա թան կար ժեք քա րե րի ոչ սա կա-
վա թիվ հա վա քա ծուն»,-ա սաց նա՝ նշե լով, որ եր կու տա-
րի ա ռաջ ա պա գա կնոջ, ԵՊԲՀ ու սա նո ղու հի  Ջու լիետ տա 
 Սի մոն յա նի հետ, ով այժմ աշ խա տում է  Ման կա կան ու ռուց-
քա բա նութ յան և  ար յու նա բա նութ յան ամ բիո նում, ո րո շել 

են սի րո ղա կան հար թա կից անց նել ա ռա վել մաս նա-
գի տա կան դաշտ և  մարդ կանց հետ կիս վել բնութ յան 
ինք նա տիպ հրաշք նե րով։

« Միա սին ստեղ ծե ցինք « Վանշ թայն» ար ծաթ-
յա զար դե րի և բ նա կան քա րե րի բրեն դը։  Զար դե րը 
պատ րաս տում ենք կնոջս էս քիզ նե րին հա մա պա տաս-
խան, իսկ բնա կան քա րե րը բեր ված են շուրջ 67 տար-
բեր պե տութ յուն նե րից։  Մեր հա վա քա ծո ւի յու րա քանչ-
յուր քար ու նի իր ու րույն պատ մութ յու նը։ Իսկ մոտ մեկ 
տա րի ա ռաջ միտք հղա ցավ ստեղ ծել նաև հա տուկ 
բժշկա կան հա վա քա ծու մեր կո լե գա նե րի հա մար։ 
 Փոր ձում ենք կյան քի կո չել բո լո րիս ա ռա ջին ու սու ցիչ-
ներ՝  Նե տե րի և  Սի նել նի կո վի պատ կե րած ա նա տո-
միա կան մո դել նե րը։  Լիա հույս ենք, որ մեր բժիշկ կո-
լե գա ներն այդ փոք րիկ զար դա նախ շե րին նա յե լիս էլ 
ա վե լի մեծ ե ռան դով կլծվեն ի րենց ազն վա գույն գոր-
ծին և կ հի շեն ի րենց ան ցած ու ղին և  Հի պոկ րա տի եր-
դու մը»,- հա վե լեց ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի մա տո լո գը։

Անդ րա դառ նա լով բժշկի մաս նա գի տութ յա նը՝ Ա նու-
շա վան  Սա ֆար յանն ա սաց, որ դեռ դպրո ցա կան տա-
րի նե րից ան հագ ցան կութ յուն է ու նե ցել մարդ կանց 
օգ նե լու, այդ իսկ պատ ճա ռով ո րո շել է դառ նալ բժիշկ։ 

«Ու սում ա ռութ յանս տա րի նե րին կա մա վոր սկզբուն քով 
հեր թա պա հե լով մի շարք կլի նի կա նե րի տար բեր բա ժան-
մունք նե րում հաս կա ցա, որ ստեղծ ված եմ ա նես թե զիո-
լոգ-ռեա նի մա տո լոգ մաս նա գի տութ յան հա մար։ Ո գեշնչ-
վե լով ա վագ գոր ծըն կեր նե րիս անս պառ համ բե րութ յամբ 
և  մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով, ես էլ էի ցան կա նում 

Ա ՆԱ ՏՈ ՄԻԱ ԿԱՆ ՄՈ ԴԵԼ ՆԵ ՐԸ՝ 

Ա ՆԵՍ ԹԵ ԶԻՈ ԼՈԳ-ՌԵԱ ՆԻ ՄԱ ՏՈ ԼՈԳ 

Ա ՆՈՒ ՇԱ ՎԱՆ  ՍԱ ՖԱՐ ՅԱ ՆԻ 

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՎԱ ՔԱ ԾՈ ՒՈՒՄ
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հնա րա վո րինս մեղ մել մարդ կանց ցա վը և  պայ քա րել 
նրանց կյան քի հա մար՝ ար տա կարգ և կ յան քին սպառ-
նա ցող ի րա վի ճակ նե րում։  Մաս նա գի տութ յանս նկատ-
մամբ սե րը էլ ա վե լի ամ րապնդ վեց հատ կա պես կլի նի կա-
կան օր դի նա տու րա յի ըն թաց քում, երբ 3 տա րի շա րու նակ 
 Նո յեմ բեր յա նում կա մա վո րա կան սկզբուն քով բու ժօգ նութ-
յուն տրա մադ րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե ցա Գ լեն դե լից 
ժա մա նած լա վա գույն մաս նա գետ նե րի հետ հա մա տեղ։ Այդ 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում մո տի կից ծա նո թա նա ցա ար տա-
սահ ման յան գոր ծե լաո ճին և  ինձ հա մար շատ ար ժե քա վոր 
փորձ ձեռք բե րե ցի։  Մաս նա գի տութ յան ա ռու մով կար ծում 
եմ ճիշտ ընտ րութ յուն եմ կա տա րել, ո րի հա մար մեկ վայրկ-
յան ան գամ չեմ փոշ մա նում, մաս նա գի տութ յանս հան դեպ 
սե րը միշտ հաղ թում է»,-ա սաց նա։

Ա նու շա վան  Սա ֆար յա նը նշեց, որ այժմ էլ ՝ հա մա ճա րա-
կի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած դժվա րին պա հե րին շա րու նա-
կում է իր գոր ծըն կեր նե րի կող քին լի նել։

« Հեր թա պա հում եմ  Սուրբ Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ ԲԿ ֊ի և 
 Նորք  Մա րաշ օր թո պե դիկ հի վան դա նո ցի Ին տեն սիվ թե-
րա պիա յի ծա ռա յութ յան բա ժան մուն քում՝ բա վա կա նին հա-
գե ցած և  խիտ գրա ֆի կով։  Կա պա ցիենտ նե րի բա վա կա նին 
մեծ հոսք, աշ խա տում ենք գեր լար ված օ րա կար գով, սա կայն 
մեծ սի րով և  պատ րաս տա կա մութ յամբ։ Այս օր հա սա կան 
պա հին չէի կա րող չկանգ նել իմ ազ գի և  գոր ծըն կեր նե րի 
կող քին և  միայ նակ թող նել նրանց այս դժվա րին պայ քա-
րում։ Այ լա պես ին չի հա մար էի ընտ րել բժշկի մաս նա գի-
տութ յու նը։  Բա ցի մաս նա գի տա կան օգ նութ յու նից միշտ 
փոր ձում եմ ցու ցա բե րել նաև հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ-
յուն, ո րը հատ կա պես հա մա ճա րա կի այս օ րե րին շատ 
կար ևոր է։  Միան շա նակ ա մեն ինչ հա մա տե ղելն այդ քան 
էլ դյու րին չէ, սա կայն մեծ նվիր վա ծութ յան և  կամ քի ու ժի 
դրսևոր ման պայ ման նե րում լիո վին հնա րա վոր է»,-իր խոս-
քը եզ րա փա կեց նա։

ԱՐ ՓԻ ՆԵ  ԹՈՎ ՄԱՍ ՅԱՆ 

Հարցազրույց



Բ նա տուր շնոր հով, ար վես տա սեր ու սա նող նե րը բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում քիչ չեն, ո րոնք տար բեր թե լե րով կապ ված են ար վես տի որ-
ևէ ճյու ղին՝ երգ, պար, թատ րոն, նկար չութ յուն և  այլն: Բժշ կի մաս նա գի-
տութ յու նը բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ սո վո րող ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի 6-րդ  կուր սի ու սա նող Ա լի սա  Մով սիս յա նին փո խանց վել է 
մայ րի կից, իսկ ար վես տի նկատ մամբ սերն ու նկա րե լու շնոր հը՝ հայ րի-
կից: « Մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հար ցում ինձ ո գեշն չել է մայրս՝ նա 
ինձ հա մար բժշկի օ րի նա կե լի կեր պար է, ում ցան կա նում եմ նման վել»,- 
ա սում է ա պա գա բժիշ կը:

Ա լի սա յի խոս քով՝ բժշկութ յան մեջ ի րեն հե տաքրք րող շատ ուղ ղութ-
յուն ներ կան՝ ակ նա բու ժութ յու նը, գաստ րոէն տե րո լո գիան, սա կայն նրա 
վերջ նա կան ընտ րութ յու նը կանգ է ա ռել վա րա կա բա նի մաս նա գի տութ-
յան վրա, ո գեշնչ վե լով սի րե լի դա սա խոս նե րից Հ ռիփ սի մե  Վա լե րովն ա յի 
օ րի նա կով, ում մաս նա գի տա կան, մարդ կա յին ո րակ նե րը կար ևոր դեր են 
ու նե ցել մաս նա գի տաց ման հար ցում կողմ ո րոշ վե լու հա մար:

Ա պա գա վա րա կա բա նի կար ծի քով՝ բու հում սո վո րե լու տա րի նե րին 
դժվա րութ յուն ներ ու նե նում են բո լո րը, սա կայն մեծ ջան քեր ներդ նե լու 
դեպ քում դրանք կա րե լի է հաղ թա հա րել: «Ուս ման տա րի նե րին կոփ վել 
եմ մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում:  Հա մա ձայն եմ այն մտքի 
հետ, որ ու սա նո ղա կան տա րի ներն ա մե նաեր ջա նիկն են»,-ա սում է նա՝ 
ա վե լաց նե լով, որ, չնա յած դրան, ար դեն պատ րաստ է կյան քի հա ջորդ 
փուլ մտնել որ պես բժիշկ՝ բո լոր դժվա րութ յուն նե րով, պա տաս խա նատ-
վութ յամբ հան դերձ:

Ա լի սան՝ որ պես ա վար տող ու սա նող, ցածր կուր սի ա պա-
գա բժիշկ նե րին խոր հուրդ է տա լիս ճիշտ օգ տա գոր ծել ժա-
մա նա կը՝ շատ կար դալ և  ո չինչ չթող նել վաղ վան, քա նի որ 
այդ բա ցը հե տա գա յում շատ դժվար է լրաց նել:

Չ նա յած մաս նա գի տա կան կրթութ յու նը թույլ չի տա լիս 
շատ ա զատ ժա մա նակ ու նե նալ, սա կայն ա պա գա բժիշ կը 
փոր ձում է դա սե րի հետ հա մա տե ղել տար բեր հե տաքրք-
րութ յուն ներ՝ պա րը, եր գը, ձե ռա գործ աշ խա տանք նե-
րը, ինչ պես նաև՝ նկար չութ յու նը, ո րի հան դեպ սե րը վաղ 
ման կա կան հա սա կից փո խանց վել է հայ րի կից: «Չ նա յած 
այն հայ րի կիս հիմ ա կան մաս նա գի տութ յու նը չէ, սա կայն 
վեր ջինս շատ է ու սում ա սի րել ար վես տի այս ճյու ղը և մշ-
տա պես խոր հուրդ ներ է տա լիս ինձ: Երբ փոքր էի, ե րաժշ-
տութ յուն էինք միաց նում և ն կա րում այն ինչ զգում էինք: 
Արդ յուն քում միմ յան ցից տար բեր հե տաքր քիր նկար ներ 
էին ստաց վում»,-հի շում է ա պա գա բժիշ կը՝ ա վե լաց նե լով, 
որ սի րում է դի ման կար ներ, բժշկա կան ատ լաս ներ նկա րել:

Ա լի սան ա ռա ջի կա յում նա խա տե սում է զբաղ վել գի տա-
կան գոր ծու նեութ յամբ՝ խո րա նալ գի տութ յան մեջ: Ն րա 
կար ծի քով՝ պրակ տիկ բժշկութ յան հետ մեկ տեղ՝ գի տութ-

յու նը բժշկութ յան հիմ աս յու նե րից է և  կար ևոր դեր ու նի բժշկի՝ որ պես 
մաս նա գե տի կա յաց ման հար ցում:

Ու սա նո ղը փաս տում է՝ բժշկա կան հա մալ սա րանն ի րեն տվել է գի տե-
լիք, ըն կեր ներ՝ ինչ պես ու սա նող նե րի, դա սա խոս նե րի, այն պես էլ ա վագ 
գոր ծըն կեր նե րի շրջա նում: ԵՊԲՀ 100-ամ յա կին ըն դա ռաջ՝ ու սա նո ղը 
պատ րաստ վում է հան դես գալ ա նակն կալ նա խա ձեռ նութ յամբ:

Ա պա գա բժշկի հետ զրու ցեց  ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Մ ԽԻ ԹԱՐ ՅԱ ՆԸ

ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԻ Օ ՐԻ ՆԱ ԿՈՎ 

Ո ԳԵՇՆՉ ՎԱԾ՝ Ա ՊԱ ԳԱ 

ՎԱ ՐԱ ԿԱ ԲԱ ՆԻ ՆԿԱ ՐԵ ԼՈՒ 

ՇՆՈՐ ՀԸ ՓՈ ԽԱՆՑ ՎԵԼ Է ՀԱՅ ՐԻ ԿԻՑ
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Ուսանողի անկյուն

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 1-ին կուր սի ու սա նող Նա նե Քո չին յանն իր 
ա զատ ժա մա նա կը, այդ թվում՝ հանգստ յան օ րերն անց կաց նում է « Հե րա ցի» թիվ 1 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում՝ կա տա րե լով կա մա վո րա կան աշ խա տանք:

Ինչ պես նշում է Նա նեն՝ հիմ ա կա նում լի նում է հի վան դա նո ցի ըն դու նա րա նում, 
քա նի որ ա մե նից շատ այս տեղ է օգ նութ յան կա րիք լի նում՝ պայ մա նա վոր ված դի մող-
նե րի մեծ թվով: « Հի վան դա նոց ա ռա ջին ան գամ գնա ցել եմ դեկ տեմ բե րի սկզբին: 
Սկզ բում չէի մտա ծում, որ կշա րու նա կեմ նույն ոգ ևո րութ յամբ հա ճա խել: Սա կայն 
օ րե ցօր ա մեն ման րուք ա վե լի հե տաքր քիր էր դառ նում: Այն տեղ հնա րա վո րութ յուն 
ու նեմ իմ կա րո ղութ յուն նե րի սահ մա նում մաս նակ ցել ցան կա ցած աշ խա տան քի՝ 
զար կե րա կա յին ճնշման չա փում, ե րա կա յին նե րար կում, է լեկտ րասր տագ րութ յուն և  
այլն»,-ա սում է ա պա գա բժիշկն՝ ա վե լաց նե լով, որ ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում սո-
վո րել է, թե ինչ պես է պետք հա ղոր դակց վել հի վան դի հետ, և հաս կա ցել, որ յու րա-
քանչ յուր պա ցիենտ ան հա տա կան մո տե ցում է պա հան ջում:

Նա նեն նշում է, որ կցան կա նար նաև մաս նակ ցել հի վան դա նո ցում հեր թա պա հե-
լու աշ խա տան քին, ծա նո թա նալ՝ ինչ պես է անց նում գի շե րը հի վան դա նո ցում: Նա-
նեի՝ հի վան դա նո ցում կա մա վո րա կան աշ խա տանք կա տա րե լու ցան կութ յու նը, որ-
պես օ րի նակ մեծ հե տաքրք րութ յուն է ա ռա ջաց րել նաև կուր սըն կեր նե րի շրջա նում, 
ո րոնք նույն պես ցան կութ յուն են հայտ նել գնալ և ծա նո թա նալ այն ա մե նին, ին չը 
սպաս վում է նրանց ա պա գա յում՝ բժշկի մաս նա գի տութ յուն ստա նա լուց հե տո:

Խո սե լով մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան մա սին՝ ու սա նո ղը պատ մում է, որ բժիշկ 
դառ նա լու ո րո շու մը կա յաց րել է փոքր տա րի քում. ո գեշնչ վե լով ման կա կան ստո մա-
տո լո գից՝ մտա ծում էր ա տամ ա բույժ դառ նա լու մա սին: «Երբ ե կավ մաս նա գի տութ-
յան ընտ րութ յան պա հը, ո րո շե ցի ըն դուն վել ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ: 
Ինձ գրա վում էր դա տաբժշ կութ յու նը, սա կայն այժմ մտա ծում եմ գի նե կո լո գիան որ-
պես մաս նա գի տա ցում ընտ րե լու մա սին»,-ա սում է նա՝ շեշ տե լով, որ ե թե չընտ րեր 
բժշկի մաս նա գի տութ յու նը, ա պա կդառ նար ի րա վա բան: « Հայրս նույն պես ի րա վա-
բան է, և բազ միցս խոր հուրդ է տվել ընտ րել իր մաս նա գի տութ յու նը: Սա կայն ես 
ի րա կա նաց րի մայ րի կիս ցան կութ յու նը: Ըն տա նի քում բժիշկ ներ չկան, սա կայն եր-
կու տա տիկ ներս ա վար տել են ԵՊԲՀ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տը, և  եր կար տա-
րի ներ աշ խա տել որ պես դե ղա գործ ներ»,-հա վե լեց Նա նեն:

Ա պա գա բժշկի խոս քով՝ իր մա սին խո սե լիս մայ րը միշտ նշում է, որ ին քը շատ 
հո գա տար է և կա րող է լավ բժիշկ դառ նալ: « Հո գա տա րութ յու նը բժշկի բնա վա րութ-
յան ան բա ժա նե լի մա սը պետք է լի նի, ինչ պես նաև կար ևո րում եմ հաս տա տա կա-
մութ յու նը, կողմ ո րոշ ված լի նե լը՝ հստակ ի մա նա լով ա նե լիք նե րը և պա հե լով մարդ 
տե սա կը: Բժշ կի ու ղին անց նե լիս մար դը կոփ վում է, ին չը հա ճախ կա րող է ա ռա-
ջաց նել սառ նութ յուն, կոպ տութ յուն: Պետք է պա հել բա րին ու հո գու ջեր մութ յու նը, 
ո րը բնո րոշ է մար դուն՝ ան կախ մաս նա գի տութ յու նից: Հի վան դա նո ցում ներ կա եմ 
ե ղել ա մե նա թեթ ևից մինչև ա մե նա ծանր դեպ քե րի, ընդ հուպ՝ մահ: Տե սել եմ, երբ հի-
վան դին բե րել են սրտի կան գով և ռեա նի մա տո լոգ նե րի ջան քե րի շնոր հիվ փրկվել 
են կյան քեր: Կ յան քումս ա ռա ջին ան գամ մար դու մահ վան դեպ քի ա կա նա տես եմ 
ե ղել այս տեղ, ին չը շատ ծանր էր ինձ հա մար»,-ա սում է ու սա նո ղը՝ ա վե լաց նե լով, որ 
այդ պի սի դեպ քե րին ներ կա գտնվե լու արդ յուն քում հաս կա ցել է, որ բժշկութ յան մեջ 
ո րոշ բնա գա վառ ներ իր հա մար հա սա նե լի չեն: Դ րանք են՝ սրտա բա-
նութ յունն ու ռեա նի մա տո լո գիան:

Նա նեն նշում է, որ բու հում ստա ցած տե սա կան գի տե լիք ներն օգ նում 
են ի րեն հի վան դա նո ցում կա մա վո րա կան աշ խա տանք կա տա րե լու 
ժա մա նակ:

Ինչ պես բո լո րը, ու սա նո ղը նույն պես ու նե ցել է խո չըն դոտ ներ՝ վե-
րելք ներ ու վայ րէջք ներ: «Դժ վա րութ յուն ներ ե ղել են: Ինձ մի պահ նույ-
նիսկ թվա ցել է, որ իմ առջև կփակ վեն բո լոր դռնե րը, սա կայն ա մեն ինչ 
սկսել եմ նո րից: Հի վան դա նո ցում կա մա վո րա կան աշ խա տանք կա տա-
րե լը ինձ ոչ միայն ստի պում է ա վե լի շատ սի րել բժշկի մաս նա գի տութ-
յու նը, այլև հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կես քայլ ա ռաջ լի նել մյուս ու սա-
նող նե րից, ով քեր դեռ ա ռիթ չեն ու նե ցել ծա նո թա նալ հի վան դա նո ցի 
ա ռօր յա աշ խա տանք նե րին»,-եզ րա փա կում է ա պա գա բժիշ կը:

Ա պա գա բժշկի հետ զրու ցեց ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ Մ ԽԻ ԹԱՐ ՅԱ ՆԸ

ԿԱ ՄԱ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ 

ՍՏԻ ՊՈՒՄ Է Ա ՎԵ ԼԻ ՇԱՏ ՍԻ ՐԵԼ 

ԲԺՇԿԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ



ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի և « Խոյ» պա-
րի խմբի նա խա ձեռ նութ յամբ  Տեառ նըն դա ռա ջին նվիր-
ված կազ մա կերպ վել էր մի ջո ցա ռում, որն ու ղեկց վեց 
ազ գա յին երգ ու պա րով:

ԵՊԲՀ պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազմ ու ու-
սա նող նե րը տո նա կան տրա մադ րութ յամբ պա րե ցին, 
շուրջ պար բռնե ցին ազ գա յին եր գե րի ներ քո:  Վեր ջում, 
ըստ ա վան դույ թի, ցատ կե ցին խա րույ կի վրա յով: Ու-
սա նող նե րը  Տեառ նըն դա ռա ջի մաս նա կից նե րի հա մար 
պատ րաս տել էին փոք րիկ հյու րա սի րութ յուն՝ ա ղանձ, 
թխված քաբ լիթ ու քաղց րա վե նիք:

Ն շենք, որ  Տեառ նըն դա ռա ջի նշու մը ժո ղովր դա-
կան ա վան դույթ նե րից է: Հ նում կրա կը վա ռում էին 
հիմ ա կա նում ցո րե նի հաս կե րից: Կ րա կի վառ վե-
լու ըն թաց քում կա նայք սկու տե ղի վրա բե րում էին 
 Տեառ նըն դա ռա ջի տո նա կան կե րակ րա տե սակ նե րի` 
փո խին ձի, չա մի չի, ա ղան ձի, ըն կույ զի, բո ված սի սե ռի 
մի մա սը և  բա ժա նում, մյուս մա սը տա նում տուն` ե րե-
կո յան խնջույ քի հա մար:

Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԸ ՆՇԵ ՑԻՆ 

 ՏԵԱՌ ՆԸՆ ԴԱ ՌԱ ՋԸ
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ԵՊԲՀ հոր դա նան ցի և հն դիկ ու սա նող նե րի միջև 
անց կաց ված ֆուտ բո լա յին ըն կե րա կան հան դի պու-
մը նվիր ված էր ԵՊԲՀ 100-ամ յա կին և ն պա տակ ու-
ներ բժշկա կան հա մալ սա րա նում ոչ միայն ամ րապն-
դել սպոր տով զբաղ վե լու մշա կույ թը, այլև վա րա կիչ 
դարձ նե լու այն։

Բո լոր ֆուտ բո լա սեր նե րը մեծ ոգ ևո րութ յամբ հա-
վաք վել էին՝ ա ջակ ցե լու մաս նա կից նե րին։ Իսկ թի մե-
րը հույս հայտ նե ցին, որ ֆուտ բո լա յին նման հան դի-
պում ե րը կլի նեն շա րու նա կա կան, քա նի որ դրանք 
թույլ են տա լիս թե՛ ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րը ցու-
ցադ րել, թե՛ ա վե լի ա մուր հիմ քե րի վրա դնել ըն կե րա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րը:

Ն շենք, որ Հոր դա նան-Հնդ կաս տան հան դի պում 
ա վարտ վեց 9:5 հաշ վով՝ հօ գուտ հոր դա նան ցի ու սա-
նող նե րի:

ՄՐ ՑՈՒՄ ԵՆ Օ ՏԱ ՐԵՐԿ ՐԱ ՑԻ 

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԸ

Սպորտ



ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 3-րդ  կուր սի ու սա նող ներ 
 Դա վիթ  Մակ յանն ու Ա նի տա  Մակ յանն այս տա րի ևս  մար զա կայն մեծ 
հա ջո ղութ յուն ներ են գրան ցել:  Քույր և  եղ բայր  Մակ յան նե րը մար տի 
սկզբին մաս նակ ցել են  Հա յաս տա նի կա րա տեի ազ գա յին ֆե դե րա ցիա-
յի կող մից անց կաց վող մե ծա հա սակ նե րի կա րա տեի  Հա յաս տա նի ազ-
գա յին ա ռաջ նութ յու նը և  հաղ թե լով՝ դար ձել  Հա յաս տա նի չեմ պիոն ներ. 
 Դա վիթ  Մակ յա նը՝ 75 կգ  քա շա յին, Ա նի տա  Մակ յա նը՝ 68 կգ  քա շա յին 
կար գե րում:

Օ րերս նրանց՝  Կա րա տեի ազ գա յին ֆե դե րա ցիա յի մե ծա հա սակ-
նե րի գլխա վոր մար զիչ Ար ման  Մակ յա նի գլխա վո րութ յամբ ըն դու նեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը:  Ռեկ տո րը, շնոր հա վո րե լով մար-
զիկ նե րին, նո րա նոր մար զա կան և  մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յուն ներ 
մաղ թեց: Ա պա գա ստո մա տո լոգ նե րը նշե ցին, որ ի րենց հաղ թա նա կը 
նվի րում են ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա հո բել յա նին: Ա նի տա նի պա տաս խան 
ռեկ տո րի հար ցին նշեց, որ դեռ չի կողմ ո րոշ վել ա պա գա մաս նա գի-
տութ յան ընտ րութ յան հար ցում, իսկ  Դա վի թը՝ որ պես նեղ մաս նա գի-
տա ցում հա վա նա բար կընտ րի օր թո պե դիան:

Ա պա գա ստո մա տո լոգ ներն ընդգ ծե ցին, որ սպոր տը չի խան գա րում 
ուս մա նը, նրանք փոր ձում են հա մա տե ղել ու սու մը մար զա կայն հա ջո-
ղութ յուն նե րի հետ:

 Մար զա կան ըն տա նի քը ռեկ տո րին ներ կա յաց րեց իր հե տա գա ծրագ-
րե րը:  Մաս նա վո րա պես՝ նրանք պատ րաստ վում են մաս նակ ցել ամ ռա-
նը  Սեր բիա յում կա յա նա լիք կա րա տեի Եվ րո պա յի ու սա նո ղա կան բու-
հա կան ա ռաջ նութ յա նը՝ ներ կա յաց նե լով ԵՊԲՀ-ն և  Հա յաս տա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը՝ ող ջու նե լով ու սա նող նե րի մար զա կան հա ջո ղութ-
յուն նե րը, խրա խու սում է կա րա տեի խմբակ նե րի ստեղ ծու մը բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում, և  ու սա նող նե րի ներգ րավ վում այդ սպոր տաձ ևին:

ՔՈՒՅՐ ԵՎ ԵՂ ԲԱՅՐ՝

  ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՉԵՄ ՊԻՈՆՆԵՐ
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ԵՊԲՀ ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնն ամփոփելով ուսումական 
տարին, ընտրել է տարվա լավագույն մարզիկներին: Լավագույն մարզիկներն 
ընտրվել են ըստ գրանցված արդյունքների ու ձեռքբերումերի:

Մակյան Անիտա Արմանի
Ծնվել է 2000 թվականին: Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի 362 խմբի 

ուսանողուհի է, Էրզրումի միջազգային մրցաշարի չեմպիոն:
2017թվականին Չեխիայի ք . Պլզենում կայացած Եվրոպայի գրան պրիի արծաթե 

մեդալակիր, ՀՀ առաջնությունների բազմակի չեմպիոն, մեծահասկաների 
ազգային հավաքականի անդամ (68 կգ քաշային կարգում), 2018 թվականին 
Մադրիդում կայացած սպորտային կարատեի մեծահասակների առաջնության 
մասնակից, 2019 թվականին «Շարժա օփեն» գրան պրիի արծաթե մեդալակիր:

Մակյան Դավիթ Արմանի
Ծնվել է 2001թվականին: Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի 362 խմբի ուսանող: 

2017 թ. Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության բրոնզե մեդալակիր, 
2017թ.  Պլզենում կայացած Եվրոպայի գրան պրիի մրցաշարի հաղթող, Սոչիում 
կայացած «Կովկասի գավաթ» մրցաշարի հաղթող,  Հայաստանի 9-ակի չեմպիոն, 
2019թ. ՀՀ մեծահասակների գործող չեմպիոն (75 կգ քաշային կարգում), ՀՀ 
հավաքականի անդամ, 2019 թ. մասնակցել է Իսպանիայում կայացած Երոպայի 
մեծահասակների առաջնությանը:

Իսրայելյան Էմիլ Արսենի
Ծնվել է 1996 թվականին: Ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի 420 խմբի ուսանող:  

2008 թ. ՀՀ սամբոյի առաջնության բրոնզե, 2010 թ. արծաթե մեդալակիր:
2010թ. միջազգային մրցաշարի բրոնզե մեդալակիր,  2011 թ. աթլետիկայի 

համայնքային առաջնության հաղթող, 2014-2016 թթ. ծառայել է ՀՀ ազգային 
բանակում, պարգևատրվել է ՀՀ ԶՈՒ մարտական երկրորդ աստիճանի 
մեդալով: 2014 և 2015 թ. զորամասի սպարտակիադայի կրկնակի չեմպիոն՝ 
ձգումեր վարժությունից:

2018թ. ներբուհական ձեռնամարտի չեմպիոն:
2017 թ. միջբուհական ձյուդոյի առաջնության չեմպիոն,  2019 թ. բրոնզե 

մեդալակիր:

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ՝ ՏԱՐՎԱ 

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐ

Սպորտ



Սրտի կաթվածից վախճանվել է Ֆիզիկական դաստիարակության 
ամբիոնի ավագ դասախոս, Հատիս արշավախմբի ղեկավար Մարտին 
Մարտիրոսյանը:

ՑԱՎԱԼԻ ԼՈՒՐԸ ՑՆՑԵԼ Է ԲՈԼՈՐԻՆ

Լուսանկարային ռեպորտաժ՝ հեղինակի 
մակագրություններով, մահախոսականի փոխարեն: 

Երբ դեռ չէր թույլատրվում հայերին բարձրանալ 
Արարատ, Եվրոպացի լեռնագնացի անվան տակ 

բարձրացել է Արարատի գագաթ:

Հատիսի անդամերի հավաք 
տարիներ անց՝ ընտանիքներով, 

զավակներով: 

Ծննդյան 60-ամյակ, ռեստորան  
«Վասպուրական»:

 «Հատիսը» նշում է Թաթոսիչի ծննդյան օրը:
Որոտանի կիրճ, 

Սատանայի կամրջի մոտակայքում: 
Ցնցուղն էլ մի ուրիշ հաճույք է:

Պռոշաբերդ
Պարելու ենք այս պարը ՝ մերը դարձած 

Մասիսի գագաթին
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Ն ՎԻՐ ՎՈՒՄ Է ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ 

ԱՐ ՓԻԿ  ՀԱՍ ՐԱԹ ՅԱ ՆԻ 

ՎԱՌ ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿԻՆ

Կ յան քի 70-րդ  տա րում՝ 2020 թվա կա նի մար տի 27-ին, 
  Մոսկ վա յում կյան քից վա ղա ժամ հե ռա ցել է բժշկա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, ՌԴ Բժշ կա տեխ նի կա կան գի տութ յուն-
նե րի ա կա դե միա յի ան դամ, պրո ֆե սոր, հա մա ճա րա կա բան, 
վա րա կա բան, վի րու սա յին հե պա տիտ նե րի մաս նա գետ հայտ-
նի գիտ նա կան Ար փիկ Ա շո տի   Հաս րաթ յա նը:  

Ար փիկ   Հաս րաթ յա նը ծնվել է Եր ևա նում, ին ժե ներ նե րի ըն-
տա նի քում:   Սո վո րել է Ա.   Չե խո վի ան վան № 55 միջ նա կարգ 
դպրո ցում: 1973 թվա կա նին գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել է 
Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տը և  
ըն դուն վել   Մոսկ վա յի Ն.  Գա մա լեա յի ան վան հա մա ճա րա կա-
բա նութ յան և  միկ րո կեն սա բա նութ յան ազ գա յին հե տա զո տա-
կան ինս տի տու տի նպա տա կա յին աս պի րան տու րա, որ տեղ 
աշ խա տել է ողջ կյան քի ըն թաց քում: 1977 թվա կա նին պաշտ-
պա նել է իր թե զը՝ ստա նա լով բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծո ւի աս տի ճան, 1997 թվա կա նին ստա ցել է բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան, իսկ 1999 թվա կա նին 
նրան շնորհ վել է պրո ֆե սո րի կո չում:

Ա.   Հաս րաթ յա նը ե ղել է այն պի սի հայտ նի գիտ նա կան-հա-
մա ճա րա կա բան նե րի ա շա կեր տու հին, ինչ պի սիք են պրո ֆե-
սոր   Վես տա   Վա սիլ ևան և  ա կա դե մի կոս, ԱՀԿ փոր ձա գետ, 
ԽՍՀՄ հա մա ճա րա կա բա նա կան ծա ռա յութ յան հի ման դիր 
  Հով հան նես   Բա րո յա նը:

Ար փիկ   Հաս րաթ յա նի գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
հիմ ա կան ո լոր տը վի րու սա յին հե պա տիտ ներն էին: 1980-ա-
կան թվա կան նե րից սկսած՝ Ար փիկ   Հաս րաթ յա նի գլխա վո-
րած գի տա կան խում բը տա րի նե րի ըն թաց քում անց կաց նում 
էր լայ նա մասշ տաբ հե տա զո տութ յուն ներ հա մա ճա րա կա բա-
նութ յան, վի րու սա յին հե պա տիտ նե րի ախ տո րոշ ման և պ րո-
ֆի լակ տի կա յի հետ կապ ված հար ցե րի վե րա բեր յալ: Պ րո ֆե-
սոր Ար փիկ   Հաս րաթ յա նի ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ 
ա ռա ջարկ վել են նոր մո տե ցում եր վի րու սա յին հե պա տիտ նե-
րի ախ տո րոշ ման վե րա բեր յալ, ստեղծ վել են   Ռու սաս տա նում 
ա ռա ջին ախ տո րո շիչ սար քա վո րոմ ե րը, մշակ վել են վի րու սա-
յին հե պա տիտ նե րով հի վան դա ցութ յան կան խա տե սող մո դել-
ներ, ո րոնց մի ջո ցով հայտ նա բեր վել են հի վանդ ներ տար բեր 
աշ խար հագ րա կան շրջան նե րի ա ռողջ բնակ չութ յան շրջա-
նում, ինչ պես նաև` ՄԻԱՎ վա րա կա կիր նե րի, տու բեր կու լո զով 
հի վանդ նե րի, ե րի կա մա յին ան բա վա րա րութ յուն ու նե ցող նե րի, 
գի նե կո լո գիա կան պա թո լո գիա յով, թմրա մո լութ յամբ, ալ կո-
հո լիզ մով հի վանդ նե րի շրջա նում դրանց տա րած ման ա ռաձ-
նա հատ կութ յուն նե րը: Ար փիկ   Հաս րաթ յա նը հայտ նի է նաև 
սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող մի շարք հի վան դութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ իր հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րով: 
  Նա 200-ից ա վե լի գի տա կան աշ խա տանք նե րի՝ հոդ ված նե րի, 
մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի և  մե նագ րութ յուն նե րի հե ղի նակ է: 
«  Մաս նա վոր հա մա ճա րա կա բա նութ յուն» երկ հա տոր յա ձեռ-
նար կը, ո րի գլուխ նե րի խմբա գի րը և  հե ղի նա կը պրո ֆե սոր 
  Հաս րաթ յանն է, դար ձել է հա մա ճա րա կա բա նութ յան դա սա-
կան տե ղե կա գիր:

Ան վա նի մաս նա գե տը մեծ ներդ րում ու նի պրակ տիկ հա մա-
ճա րա կա բա նութ յան գի տա կան   և  բարձ րա կարգ մաս նա գետ-
նե րի պատ րաստ ման գոր ծում: Ն րա ղե կա վա րութ յամբ պատ-
րաստ վել են տասն յակ թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն ներ, 
նրա ու սա նող նե րի թվում են   Ռու սաս տա նի   Դաշ նութ յան եր կու 
վաս տա կա վոր բժիշկ ներ:

Ար փիկ   Հաս րաթ յա նը մեծ հայ րե նա սեր էր: Եր կար տա րի-
ներ ապ րե լով   Մոսկ վա յում՝ նա միշտ հի շում էր իր ար մատ նե-
րի մա սին, շատ էր սի րում և  եր բեք չէր մո ռա նում իր հայ րե-
նի քի՝   Հա յաս տա նի մա սին:   Նա սեր տո րեն և  արդ յու նա վետ 

հա մա գոր ծակ ցել է Ա.Բ. 
Ա լեք սան յա նի ան վան 
  Հա մա ճա րա կա բա նութ յան, 
վի րու սա բա նութ յան և 
բժշ կա կան մա կա բու ծա-
բա նութ յան գի տա հե տա-
զո տա կան կենտ րո նի, Եր-
ևա նի Մ խի թար   Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ին ֆեկ-
ցիոն հի վան դութ յուն նե րի 
և  հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիոն նե րի հետ:   Մեծ է նրա 
ներդ րու մը   Հա յաս տա նում վի րու սա յին հե պա տիտ նե րի խնդրի 
տար բեր աս պեկտ նե րի ու սում ա սիր ման գոր ծում:   Հայ կո լե-
գա նե րի հետ անց կաց ված լայ նա մասշ տաբ հա մա տեղ հե տա-
զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում ներ կա յաց վել են վի րու սա յին 
հե պա տիտ նե րի հա մա ճա րա կա բա նա կան բնու թա գի րը, է թիո-
լո գիա կան կա ռուց ված քը, հայտ նա բեր վել են վի րու սա յին հե-
պա տի տի շրջա նա ռութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

Ար փիկ   Հաս րաթ յանն օգ տա գոր ծում էր   Հա յաս տա նի գի-
տա կան և բժշ կա կան հա մայնք նե րի հետ շփման ցան կա ցած 
հնա րա վոութ յուն:   Նա ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել 
  Հա յաս տա նում կա յա ցած գի տա կան կոն ֆե րանս նե րին, հան-
դես է ե կել զե կու ցում ե րով և  դա սա խո սութ յուն նե րով, մեծ 
պատ րաս տա կա մութ յամբ խորհր դատ վութ յուն է տրա մադ րել 
թեկ նա ծո ւա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բեր-
յալ:   Հայ կա կան գի տա կան հա մայն քը բարձր է գնա հա տում 
պրո ֆե սոր   Հաս րաթ յա նի ներդ րու մը   Հա յաս տա նի հա մա ճա-
րա կա բա նութ յան և  վի րու սա բա նութ յան զար գաց ման գոր ծում:

Ար փիկ   Հաս րաթ յանն ու ժեղ ա կա դե միա կան ա վան դույթ-
նե րով հրա շա լի ըն տա նիք ու նի: Ա մու սի նը՝ պրո ֆե սոր   Մի շիկ 
  Ղա զար յա նը, աշ խար հահռ չակ ֆի զի կոս,   Հա յաս տա նի 
  Գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի օ տա րերկր յա ան դամ, ըն դա-
մե նը 10 օր ա վե լի է ապ րել կնո ջից:   Մի շիկ   Ղա զար յա նը պղնձի 
գո լոր շի նե րի հիմ քով ինք նա ջե ռուց վող լա զե րի ստեղ ծողն է, 
գի տութ յան և  տեխ նի կա յի աս պա րե զում  ԽՍՀՄ 1980 թվա կա-
նի   Պե տա կան մրցա նա կի դափ նե կիր է:   Մի շիկ   Ղա զար յա նը 
զբաղ վում էր նաև լա զե րա յին բժշկութ յան հա մա կար գե րի 
և  սար քա վո րում ե րի մշակ մամբ: Ար փիկ   Հաս րաթ յա նի և 
  Մի շիկ   Ղա զար յա նի ե րե խա նե րը՝ բժշկա կան գի տութ յուն նե-
րի թեկ նա ծու   Սե րի նե   Ղա զար յա նը և պ րո ֆե սոր,   Նոր վե գիա յի 
Օստ ֆոլդ հի վան դա նո ցի (Østfold Hospital Trust) աբ դո մի նալ 
վի րա բու ժութ յան պրո ֆե սոր, Եվ րո պա կան Էն դոս կո պիկ վի-
րա բու ժութ յան գի տա հե տա զո տա կան հանձ նա ժո ղո վի ան-
դամ,   Նոր վե գիա յի   Թա գա վո րա կան Ոս կե մե դա լի դափ նե կիր, 
ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր   Հայ րա զատ   Ղա զար յա նը, ժա ռան-
գել են ըն տա նի քի լա վա գույն ա վան դույթ նե րը՝ շա րու նա կե լով 
աշ խա տել գի տութ յան և բժշ կութ յան աս պա րե զում: Ար փիկ 
  Հաս րաթ յա նի քույ րը՝   Հաս միկ   Հաս րաթ յա նը, նույն պես բժիշկ 
է, ֆի զիո լո գիա յի պրո ֆե սոր, աշ խա տում է Եր ևա նի Մ խի թար 
  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում:  

Աշ խա տա սի րութ յու նը, բարձր պրո ֆե սիո նա լիզ մը, ա ռա-
ջադր ված նպա տա կին հաս նե լու ձգտու մը, իր գի տե լիք նե րով 
և  փոր ձով կիս վե լու ցան կութ յու նը հա մա տեղ վում էին Ար փիկ 
  Հաս րաթ յա նի մեջ անս պառ լա վա տե սութ յամբ, մեծ է ներ գիա-
յով և  բար յա ցա կա մութ յամբ: 

Ար փիկ   Հաս րաթ յա նի վառ հի շա տակն ընդ միշտ կմա նրան 
ճա նա չող նե րի  սրտե րում:

Ցավալի լուր





MEMBERS OF JAI JAGAT 
2020 VISITED YSMU WITH 

CALL FOR PEACE

YSMU welcomed the members of the global Jai Jagat 2020 march, who 
are “on the move for peace and justice.” They were greeted with tradition-
al Armenian performances by foreign students, and subsequently shown a 
documentary about Armenia, YSMU, and university hospitals.

Addressing the students, the members of the delegation declared that 
the goal of the march is to build a caring space upon the supremacy of hu-
man rights, based on the ideas of Mahatma Gandhi, who fought for justice, 
equality, and peace his entire life—exclusively through nonviolent means. 
“Armenia is a prominent example of a country where a nonviolent revolution 
took place. This is in perfect harmony with our principles,” said an Indian 
member of the campaign, adding that the reason the members of Jai Jagat 
2020 decided to visit YSMU was that it has over 1,800 international stu-
dents—the largest number in Armenia—who may join their call for peace 
and unity in the wake of growing economic, social, and environmental prob-
lems, and promote it in their countries.

The meeting of the delegation with YSMU’s future doctors concluded with 
a peace song dedicated to the campaign, after which the former visited the 
Homeland Defenders’ Rehabilitation Center.

The delegation of about 50 members from India and across the world 
intends to organize conferences, classes, training programs, public forums, 
and other events regarding nonviolent action throughout the countries in-
cluded in the itinerary of the march.

From February 12 to April 2, the delegation marched across Armenia for 
“peace and justice.” Marching from the Armenia–Iran border to the south 
to the Armenia–Georgia border, they will stop off in Armenian villages and 
towns to meet the local residents, as well as visiting heritage sites and mon-
uments.

Jai Jagat 2020 is a global march in commemoration of the 150th birth 
anniversary of Mahatma Gandhi that began on October 2, 2019, in New 
Delhi, India. It includes 10 countries and covers around 14,000 kilometers. 
Participants expect to reach Geneva, Switzerland in September 2020, where 
they will attend an eight-day convention about local projects.

Event



At the beginning of March, Vahe Azatyan, Docent of 
the Department of Therapeutic Stomatology at YSMU, 
and Hasmik Ghazinyan, President of the Armenian As-
sociation for the Study of the Liver and Head of the 
Hepatology Department at the Nork Clinical Hospital 
of Infectious Diseases, represented Armenia and the 
Yerevan State Medical University at the 29th Annu-
al Conference of the Asian Pacific Association for the 
Study of the Liver (APASL) in Bali, Indonesia.

The event convened leading medical professionals 
from all over the world. The experts dedicated their 
participation to the 100th anniversary of YSMU. This 
year too, Armenian delegates came before the inter-
national audience with an interesting report. Vahe 
Azatyam is currently conducting research as to the 
prevention, early diagnosis, and treatment of immuno-
histological and immunohistochemical changes in the 
oral cavity in patients with viral hepatitis B and C and 
HIV, along with his research advisor, Lazar Yesayan, 
Head of the Department of Therapeutic Stomatology 
and Dean of the Faculty of Stomatology. It is not by 
chance that Vahe Azatyan and Hasmik Ghazinyan pre-
sented a report concerning the morphological changes 
in the oral mucosa in viral hepatitis B and C and HIV at 
the past conference.

The YSMU professor says that the topic has gen-
erated much interest. He notes that participation in 
this event entails vast opportunities for an exchange 
of expertise, adding that many delegates have stated 
that they are familiar with the history and scientific 
research ability of YSMU. APASL 2021 is expected to 
be held in Armenia.

ARMENIA REPRESENTED 
AT INTERNATIONAL 

CONFERENCE
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The Yerevan State Medical University has won in 
the Development of Cancer Research Infrastructure 
for Armenia (ARICE) twinning program, designed to 
improve the research infrastructure for cancer re-
search in Armenia through the development and ex-
pansion of the contemporary biobank. Collaboration 
with leading universities in cancer research is crucial 
to achieving this goal.

YSMU will coordinate the joint program with the 
Medical University of Graz in Austria, the Internation-
al Agency for Research on Cancer, and the Charles 
University in Prague, expanding its capacity at the 
institutional, regional, and national levels.

The development of such research infrastructure is 
driven by the high morbidity and mortality of can-
cer, as well as the extremely high incidence of rare 
malignant tumors, in Armenia relative to European 
countries. ARICE will advance cancer research infra-
structure in Armenia and in the region.

Cancer prevention research and extensive popu-
lation studies of biomarkers in particular will foster 
new advances in science and treatment. Specifically, 
ARICE will lay the foundation for the advancement 
of clinical medicine, biology, medical ethics, medical 
economics, and biostatistics. ARICE will be directed 
by professors in the Department of Medical Genetics 
at YSMU, who have extensive experience in cancer 
genetics research.

VICTORY IN ARICE 
TWINNING PROGRAM

Science



If you are interested in human anatomy or if you ever pass by 
Koryun 2, then you have a good opportunity to visit the anatomical 
museum located in the anatomical building of YSMU. It is named 
after the famous doctor-scientist Vahan Artsruni. This museum, 
being unique in the country in terms of its type and exhibits on 
display, operates next to the department of Normal Anatomy. It 
was founded in 1926 by Professor Vahan Artsruni, who was the 
first lecturer to teach anatomy in Armenian, the author of the first 
textbook "Normal Anatomy" in Armenian. There is a special corner 
for visitors dedicated to the professional activity of the devotee of 
Armenian medicine. Here is the bust of the ancestor of medicine. 
Dean of the Faculty of General Medicine, head of the department 

of Normal Anatomy Karine Baroyan knows very well the place and 
the arrangement of all the exhibits. Under her direct supervision 
each sample is being maintained, cared for and updated by the staff. 
Located in the heart of the department this not-so-large but rich 
museum has unique exhibits for the visitors that attract students, 
various individuals and groups. 

The collection of the museum has been restored twice during its 
existence. Those who are interested in the Anatomical Museum 
come to the Medical University not only from the capital, but also 
from remote regions, especially during the warmer months of the 
year. And this is not accidental since an interesting excursion awaits 
them which is accompanied by the staff of the department. The 
individual organs stored in the formalin solution, the skeletons of 
adults and newborn babies as well as the preparations made by the 
teaching staff of the department have a special place here. There 
is a separate cabinet in the museum which presents the corpses 
of infants with many congenital defects that help make the lecture 
material more perceptible. Among the specimens of the Anatomical 
Museum are the embalmed brains of famous people, their hearts 
preserved in formalin solution, the throat of the poet Sheram, the 
brain and heart of Professor Artsruni, the brain of Kechek and Ta-
manyan. Karine Baroyan mentions that one of the most memorable 
exhibits found in the museum is the skeleton of a princess which 
was discovered during excavations in Sevan. It has a history of more 
than 2,000 years. There is a separate cabinet that displays exhibits 
for dental students: baby teeth, jaws with permanent teeth, ani-
mal jaws, including shark jaws. All of these help the students study 
the phylogenetic features of teeth. The head of the Department of 
Normal Anatomy emphasizes that all these exhibits provide quality 
teaching and are important source of knowledge for the students of 
other universities and high school students. According to Ms. Baroy-
an, this subject- Anatomy, which attracts the attention of students 
and future applicants, requires not only a special dedication to the 
profession, but also high human qualities and great discipline. She 
also mentions that many people attempt to apply for the work in 
department, but only few manage to meet all the criteria to become 
a good specialist who is dedicated to this interesting branch of sci-
ence.

THE DOORS OF THE MUSEUM 
ARE OPEN TO EVERYONE
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The football match between the YSMU Jordanian 
and Indian students was dedicated to the 100th an-
niversary of YSMU and the goal of this was not only 
to strengthen the culture of sport, but also to make it 
catching for the students. All football fans gathered 
together with great enthusiasm to support the play-
ers. The teams hope that such football matches will 
be continuous, as they allow them to show their abil-
ities and to strengthen the bonds with their friends. 
It should be noted that the friendly match between 
the YSMU students of Jordan and India ended with 
the score of 9:5 in favor of Jordan's team.

THE FOREIGN STUDENTS 
COMPETE AGAINST 

EACH OTHER

Sport
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