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 Նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րը դար ձան ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տորներ և  դիպ լոմ եր հանձ նե ցին 
« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րին

Երկ րորդ մի ջազ գա յին մաշ կա վե նե րա բա նա կան գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղո վը 
հա մախմ բել էր  Հա յաս տա նի և  ար տերկ րի մաս նա գետ նե րին

Բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի վա րի չը մաս նակ ցել է 
Ժն ևում անց կաց ված ԱՀԿ հա մա ժո ղո վին

Այ սօր աշ խար հում ալց հեյ մե րի հի վան դութ յամբ ա վե լի քան 50 մի լիոն մարդ կա.  
ԵՊԲՀ-ում մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով անց կաց վեց

«էն դոկ րի նո լո գիա յի գրա վիչ աշ խար հում» հա մա ժո ղո վին ա վե լի
 քան 200 մաս նա գետ է մաս նակ ցել

« Գի տութ յան շա բաթ-2018-ը» կամ փո փի նա խորդ տար վա հե տա զո տութ յուն ներն
 ու ձեռք բե րում ե րը բժշկա գի տութ յան ո լոր տում

Կր թութ յան ո րա կի բա րե լա վու մը՝  գի տա կան խորհր դի ու շադ րութ յան կենտ րո նում

 Գի տա կան խոր հուր դը շնոր հեց ան վա նա կան կրթա թո շակ ներ՝ 
բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րին

ԱՄՆ 15 նա հան գից 46 հի վան դա նոց նե րա ռող խո շո րա գույն ցան ցի  
ղե կա վար  Մայք  Սար յա նը հա մալ րեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր նե րի շար քը

ՌԴ առաջատար գիտնական Վլադիմիր Չեխոնինը՝ 
ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտոր

 Նա րի նե  Մի քա յել յա նն Ար ցա խից  Հա յաս տան ե կավ դե ղա գետ 
դառ նա լու ե րա զան քով 

ԵՊԲՀ-ում ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու ստո մա տո լոգ նե րը 
կսո վո րեն անվ ճար, գե րա զանց նե րը 50 տո կոս զեղ չով

 Հայ-ֆրան սիա կան բա րե կա մութ յա նը նվիր ված մի ջո ցա ռում

 «Մի քա յել յան» վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում մեծ ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել

Ան վա նի բժիշկ, բա րե րար Լ եվոն  Նա զար յանն
 այ ցե լեց հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց ներ
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« Դուք ճիշտ ու ղու վրա եք». ԱՄՆ-ի Կո լում բիա յի  
Նեյ րո տեխ նո լո գիա կան կենտ րո նի տնօ րեն 

Մխիթար Հերացի -900

25 տա րի անց սահ մա նա մերձ  Բերդ քա ղա քի հի վան դա նո ցը սրտա բան ու նի.  
Ա նի  Մե լիք յա նը ԵՊԲՀ-ն  ա վար տել, վե րա դար ձել է՝ աշ խա տե լու ծննդա վայ րում

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի հա վա քա կան թիմ ա ռա ջին տեղն է 
զբա ղեց րել ՀՀ ԶՈւ ֆուտ զա լի ա ռաջ նութ յու նում

Բժշ կել նաեվ ե րաժշ տութ յամբ. «Ս պե ղա նի» երգ չա խում բը 
հա մեր գով հան դես ե կավ բժշկա կա նում

 Հեր թա կան հա ջո ղութ յուն նե րը՝ միջ բու հա կան մրցում ե րում

Սերը դեպի աշխատանքն ու նորածիններն առաջնահերթություն էր
 կյանքից վաղաժամ հեռացած նեոնատոլոգի կյանքում

Ս պոր տա յին հա ջո ղութ յուն ներ. ԵՊԲՀ լո ղի հա վա քա կա նը 
մաս նակ ցել է միջ բու հա կան մրցում ե րի 

ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿՈՏԻՆՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ



 Նո բել յան մրցա նա կա կիր-
ներ  Բեն  Ֆե րին գան և 

Ֆ րեյ զեր Ս տոդ դար տը հոկ տեմ-
բե րի 24-ին ԵՊԲՀ-ում էին: Պ րո-
ֆե սոր նե րը քի միա յի ո լոր տում 
հա մաշ խար հա յին ճա նա չում  
ու նե ցող ա կա նա վոր գիտ նա կան-
ներ են:  Բեն  Ֆե րին գա, Ֆ րեյ զեր 
Ս տոդ դար տ և  Ժան- Պիեր  Սու վա ժ 
տրիոն 2016-ին քի միա յի ո լոր տում 
ար ժա նա ցել է  Նո բել յան մրցա նա-
կի՝ մո լե կու լա յին շղթա նե րի նա-
խագծ ման և  սին թե զի վրա կա տա-
րած  աշ խա տան քի հա մար:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով հյու րե րին, 
նշեց, որ ԵՊԲՀ-ի հա մար իս կա պես 
հի շար ժան օր է, քա նի որ հա մալ սա-
րան են այ ցե լել հա մաշ խար հա յին 
ճա նա չում ու նե ցող գիտ նա կան ներ, 
ո րոնք  դիպ լոմ եր են հանձ նե լու 
բու հի պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին 

ան գամ ի րա կա նաց ված « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա-
ռա վա րում» մա գիստ րո սա կան ծրագ րի ա ռա ջին շրջա-
նա վարտ նե րին, ում նա մաղ թեց, որ պես զի ի րենց հա ջող-
վի դառ նալ արդ յու նա վետ և  հա ջո ղակ կա ռա վա րիչ ներ։ 
 Ռեկ տո րի գնա հատ մամբ՝ բժշկա կան հա մալ սա րանն իր 
հա ջո ղու թյուն նե րով օ րե ցօր ա վե լի հայտ նի է դառ նում աշ-
խար հում, և  այս ա ռու մով հա մաշ խար հա յին ճա նա չում ու-
նե ցող գոր ծըն կեր նե րի այցն ա ռա վել քան կար ևոր է:

ԵՊԲՀ այ ցե լած  Նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րի թի վը 
հա սավ 7-ի, քա նի որ եր կու տա րի ա ռաջ, ա ռա ջին ան-
գամ, միա ժա մա նակ հինգ  Նո բել յան դափ նե կիր ներ  էին 
այ ցե լել ԵՊԲՀ:  Գիտ նա կան ներ, ո րոնք կեն սա քի միա յի, 
ֆի զի կա յի և բժշ կա գի տութ յան թե մա նե րով բաց դա սա-
խո սութ յուն ներ վա րե ցին բժշկա կան հա մալ սա րա նում. 
2016-ի ապ րի լին Եր ևա նում դա սա խո սութ յուն նե րով հան-
դես ե կան կեն սա բան ներ Աա րոն  Չե խա նո վե րը (Իս րա-
յել), Ա դա  Յո նա թը (Իս րա յել), քի մի կոս և ֆի զի կոս  Դան 
 Շեխտ մա նը (Իս րա յել), պա թո լո գ  Ջոն  Ռո բին Ո ւո րե նը 
(Ավստ րա լիա) և քի մի կոս Է յի թի  Նե գի սին ( Ճա պո նիա): 
 Բու հի ղե կա վա րը նաև ազ դա րա րեց, որ հար գար ժան 
հյու րե րը  նո մի նա ցիոն խորհր դի ա ռա ջադր մամբ և գի-
տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ ար ժա նա նում են ԵՊԲՀ 
պատ վա վոր դոկ տո րի կոչ ման:  Պատ վա վոր դոկ տոր նե րի 
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ցան կը ընդ լայն վում է, սա կայն այս տեղ, ձևա վոր ված 
ա վան դույ թի հա մա ձայն, հայտն վում են միայն այն ան-
հատ նե րի ա նուն նե րը, որոնք իս կա պես մեծ ներդ րում  
ու նեն ոչ միայն հայ, այլև հա մաշ խար հա յին ա ռող ջա-
պա հա կան կամ բժշկա գի տա կան զար գա ցում ե րում:

Օրն ա ռաձ նա հա տուկ էր նաև նրա նով, որ 
 Նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րը մաս նակ ցե ցին նաև 
« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ-
րո սա կան ծրագ րի ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րին դիպ-
լոմ ե րի հանձն ման ա րա րո ղութ յա նը։  Տե սաու ղեր ձով 
նա խորդ ու սում ա կան տար վա 25 շրջա նա վարտ նե րին 
և հ յու րե րին ող ջու նեց նաև « Մե նեջ մենթ  Միքս» ըն կե-
րութ յան նա խա գահ  Րաֆ ֆի  Սե մերջ յա նը:  Հի շեց նենք, 
որ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա-
գիստ րո սա կան ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է հենց այս 
խորհր դատ վա կան կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա-
տեղ: Նա շեշ տեց, որ ծրագ րի նպա տակն է Հա յաս տա-
նում ձևա վո րել   կա ռա վար ման նոր մտա ծե լա կերպ, և 
 դարձ նել այս նա խա ձեռ նութ յունն աշ խար հի նո րա գույն 
և  ար դիա կան կրթա կան ծրագ րե րից մե կը:

Շր ջա նա վարտ նե րին և  Նո բել յան մրցա նա կա կիր նե-
րին ող ջու նեց նաև ան կախ  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա-
հութ յան ա ռա ջին նա խա րար, ա ռող ջա պա հութ յան եր-
կա րամ յա կազ մա կեր պիչ  Միհ րան  Նա զա րեթ յա նը:  Նա 
հույս հայտ նեց, որ ծրագ րի շրջա նա վարտ նե րին կհա-
ջող վի լրաց նել կազ մա կեր պիչ նե րի այն բա ցը, որ կա 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում: 

Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յան ա վար տից հե տո ան-
վա նի պրո ֆե սոր նե րը հան դես ե կան դա սա խո սու-
թյամբ, ին չը ու սա նող նե րին, պրո ֆե սո րա դա սա խո-
սա կան կազ մին, ինչ պես նաև բո լոր մաս նա կից նե րին 
հնա րա վո րութ յուն տվեց տե ղե կա նալ նրանց գի տա-
կան աշ խա տանք նե րին, ո րոնք մե ծա պես կապ ված են 
ներ կա յումս և  ա պա գա յում մո լե կու լա յին շղթա նե րի և 
դ րանց կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն նե րի հետ:  Բեն 
 Ֆե րին գան կար ևո րեց ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում սե-
փա կան ու ժե րին հա վա տա լու, ինչ պես նաև եր ևա կա-
յութ յան և  աշ խա տա սի րութ յան մի ջո ցով նո րա նոր հա-
ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լու ցան կութ յան ակտիվացումը:

Ն շենք, որ ականավոր գիտնականների ԵՊԲՀ կա-
տար ած այ ցը հնա րա վոր է դար ձել  Նի դեր լանդ նե րի 
Գ րո նին գե նի հա մալ սա րա նի հա յազ գի պրո ֆե սոր 
Ս յու զան նա  Հա րութ յուն յա նի շնոր հիվ, ում նա խա ձեռ-
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նութ յամբ Գ րո նին գե նի հա մալ սա րա նը՝ Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ և  Հա յաս տա նում 
Եվ րո պա կան միութ յան պատ վի րա կութ յան օ ժան դա կութ յամբ, 
Եր ևա նում հոկ տեմ բե րի 22-25–ը կազ մա կեր պել է « Քի միա յի 
սահ ման նե րը։  Հա յաս տան» (ArmChemFront-2018) քի միա յին 
նվիր ված մի ջազ գա յին խո շոր գի տա ժո ղո վը:

ԵՊԲՀ-ում անց կաց ված մի ջո ցառ ման հյու րե րին ող ջու նեց 
նաև Ս յու զան նա  Հա րութ յուն յա նը:

Գի տա ժո ղո վի շրջա նա կում  Հա յաս տան են հրա վիր վել գի-
տա կան աշ խար հում ա ռա ջա տար 22 բա ցա ռիկ ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ, այդ թվում` եր կու  Նո բել յան մրցա նա կա կիր ներն ու ԵՄ-ի 
 «Հո րի զոն-2020» ծրագ րի մաս նա կից նե րը:  Բա նա խոս նե րից բա-
ցի հնգօր յա կոն ֆե րան սին մասնակցում էին նաև ավելի քան 
հարյուր գիտնականներ:

 Գի տա ժո ղո վի հա մա պար փակ ծրագ րում նե րառ ված էին 
նաև հրա վիր ված գիտ նա կան նե րի դա սա խո սութ յուն նե րը, որ-
ոնցում ներ կա յաց ված էին ո լոր տի վեր ջին զար գա ցում ե րը: 
 Սիմ պո զիու մի հիմ ա կան նպա տակն էր հայ գիտ նա կան նե րին, 
հատ կա պես ե րի տա սարդ սերն դին, հնա րա վո րութ յուն տալ 
ծա նո թա նա լու ո լոր տի լա վա գույն փոր ձին՝ ի րենց աշ խա տանք-
նե րում ո րա կա պես տար բեր վող և  նո րա րա րա կան մե թոդ ներ 
կի րա ռե լով:  Գի տա ժո ղո վի ա մե նա կար ևոր ու ղերձը հան րա-
պե տութ յու նում քի միա յի զար գաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նն է՝ 
հա մա հունչ մեր երկ րի կա րիք նե րին և  պայ ման նե րին ու հա մըն-
թաց՝ աշ խար հի գի տա կան նվա ճում ե րին:
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ՀՀ ԱՆ  մաշ կա բա նութ յան և ՍՎ ԲԳԿ-ի 
և  Մաշ կա վե նե րա բան նե րի հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիա յի կազ մա կեր պած Երկ-
րորդ մի ջազ գա յին մաշ կա վե նե րա բա նա-
կան գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղո վին 
 Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի,  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յա ն, Ուկ րաի նա յի և Էս տո նիա յի 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րը զե կույց ներ  
ներ կա յաց րին:

 Հա մա ժո ղո վի  սկիզբն ազ դա րա րեց ՀՀ 
ԱՆ  մաշ կա բա նութ յան և ՍՎ ԲԳԿ տնօ րեն, 
կոն ֆե րան սի նա խա գահ, դո ցենտ  Մի քա յել 
 Սա հակ յա նը:

 Մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
 Մաշ կա վե նե րա բան նե րի հայ կա կան ա սո-
ցիա ցիա յի նա խա գահ Ա րամ Մկր տիչ յա նը, 
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան փոխ նա խա րար 
 Սեր գեյ  Խա չատր յա նը, ԵՊԲՀ հետ բու հա-
կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով 
պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը:

Պ րո ռեկ տո րը,  ող ջու նե լով մաս նա կից-
նե րին, կար ևո րեց մաս նա գի տա կան հա-
մա ժո ղով ե րի կրթա կան նշա նա կութ յու նը: 
Ն րա խոս քով՝ հատ կա պես ե րի տա սարդ-
նե րի հա մար նման մի ջո ցա ռում ե րի անց-
կա ցու մը նոր գի տե լիք ներ ստա նա լու լավ 
հնա րա վո րութ յուն է:

Քն նարկ վե ցին տա րաբ նույթ մաս նա-
գի տա կան թե մա ներ: Պ րոֆ.  Գոմ բեր գը 
( Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու ն) ներ կա յաց-
րեց Lege Artis պատ րաստ ված դա սա խո-
սութ յուն՝ սե ռա վա րակ նե րի ազ դե ցու թյու նը 
գե ղան կար չութ յան վրա:  Թե ման ոչ միայն 
չա փա զանց հե տաքր քիր էր, այլև ա ռա-
ջաց րեց բազ մա թիվ հար ցեր և քն նար-
կում երի տեղիք տվեց:  Սե ռա վա րակ նե րի 
դեմ պայ քա րի մի ջազ գա յին միութ յան 
եվ րո պա կան մաս նաճ յու ղի ղե կա վար 
պրոֆ. Այ րի  Պո դե րը փո խան ցեց ի րենց 
կազ մա կեր պութ յան կող մից նա խա տես-
վող մի ջո ցա ռում ե րի վեր ա բեր յալ տե-
ղե կութ յուն ներ, ինչ պես նաև ար ժե քա վոր 
խոր հուրդ ներ տվեց  Հա յաս տա նում մաշ կա-
վե նե րա բա նութ յան բնա գա վա ռում գոր ծող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
աշ խա տանք նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ 
կազ մա կերպ ման հա մար:  Մաշ կա բան նե րի 

ԵՐԿՐՈՐԴՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԲԱՆԱԿԱՆ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ

ՀԱՄԱԽՄԲԵԼԷՐՀԱՅԱՍՏԱՆԻԵՎ

ԱՐՏԵՐԿՐԻՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ
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Ժն ևում կա յա ցել է Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ խար հա յին 
կազ մա կեր պութ յան հո գե կան ա ռող ջութ յան խան գա րում-
նե րին նվիր ված ֆո րու մը (The Mental Health Gap Action Pro-
gramme (mhGAP) Forum 2018 of the World Health Organization), 
ո րին իր մաս նակ ցութ յունն է ու նե ցել ԵՊԲՀ բժշկա կան հո գե-
բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Խա չա տուր  Գաս պար յա նը՝ ներ-
կա յաց նե լով  Հա յաս տա նը:

 Մաս նա գե տի խոս քով՝ մաս նակ ցութ յու նը հնա րա վո րութ յուն 
տվեց ներ կա յաց նել հո գե կան ա ռող ջութ յան ար դի վի ճա կը 
 Հա յաս տա նում, ծա նո թա նալ հո գե կան ա ռող ջութ յան մար-
տահ րա վեր նե րին, նկա տի ու նե նալ հո գե կան ա ռող ջութ յան 
բաց թո ղում ե րը թե՛ ու սուց ման և  թե՛ ա ռա ջի կա գի տա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի պլա նա վոր ման մեջ։

  Մի ջո ցա ռու մը մաս նա կից նե րին հնա րա վո րութ յուն տվեց 
քննար կել հո գե կան ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող խնդիր ներ, 
հա մա տեղ մշա կել դրանց լուծ ման հնա րա վոր ու ղի նե րը:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԱՄԲԻՈՆԻՎԱՐԻՉԸ

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼԷԺՆԵՎՈՒՄ

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ

ԱՀԿՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ
հա մար նո րութ յուն  էին նաև մաշ կի ուլտ-
րա ձայ նա յին հե տա զոտ ման մաս նա գետ, 
բ.գ.թ. Ե. Պ րի վա լո վա յի եր կու զե կույց նե-
րը, որ տեղ ներ կա յաց վեցին մաշ կի ուլտ-
րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յուն նե րի դե-
րը և ն շա նա կութ յու նը մաշ կա բա նութ յան 
մեջ, կի րա ռութ յու նը տար բեր ի րա վի ճակ-
նե րում: Վ րա ցի գոր ծըն կեր ներ պրոֆ. 
 Գալ դա վա յի և պ րոֆ. Կվ լի վի ձե յի կող մից 
նույն պես ներ կա յաց վե ցին բժշկա գի տու-
թյան նո րութ յուն նե րով հա գե ցած հե տաք-
րիր և  գործ նա կան մեծ նշա նա կութ յուն ու-
նե ցող դա սա խո սութ յուն ներ: Ուկ րաի նա յի 
գլխա վոր մաշ կա վե նե րա բան, պրոֆ. Ա.  
Լի տու սի դա սա խո սութ յու նը նվիր ված 
էր ա ղետ նե րի ժա մա նակ մաշ կա բա-
նի գոր ծու նեութ յա նը: Նրա զեկույցը 
 հիմ ա կան շեշ տը դրված էր մաշ կա յին 
հի վան դութ յուն նե րի վաղ հայտ նա բեր-
ման և  տե սա կա վոր ման կար ևո րութ յան 
վրա:  Մի ջո ցառ ման վեր ջին հատ վա ծում 
ե լույթ ու նե ցան մաշ կա վե նե րա բան ներ 
 Հա յաս տա նից, որոնք ներ կա յաց րին մի 
շարք կար ևոր թե մա ներ, բժշկա գի տու-
թյան նո րութ յուն ներ թե՛ մաշ կա բա նութ-
յան, թե՛ սե ռա վա րա կա բա նութ յան, թե՛ 
ա լեր գո լո գիա յի վե րա բեր յալ:  Ա ռա ջարկ-
վե ցին մի շարք հի վան դութ յուն նե րի վար-
ման նոր մո տե ցում եր:

 Հա ջորդ օր վա մի ջո ցա ռու մը նվիր ված 
էր մաշ կի նո րա գո յա ցութ յուն նե րի դեր մա-
տոս կո պիկ ախ տո րոշ ման հի մունք նե րին, 
ո րոնք ներ կա յաց նում էր պրոֆ.  Գետ մա նը 
(ՌԴ):  Դա սա խո սութ յունն ընդ հատ վում 
էր կլի նի կա կան դեպ քե րի քննար կու մով, 
ինչն ամ րապն դում էր ձեռք բե րած  գի տե-
լիք նե րը: Իսկ մի ջո ցառ ման երկ րորդ մա-
սում կա տար վեց պա ցիենտ նե րի զննում, 
մաս նա կից նե րը հնա րա վո րութ յուն ու-
նե ցան ձեռք բե րել նաև գործ նա կան 
հմտութ յուն ներ՝ բարձր գնա հա տե լով դա-
սա խո սութ յան ո րա կը և  նախ նա կան պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բեր վեց շա-
րու նա կել նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում երի 
կազ մա կեր պումը հետագայում ևս:

Գիտություն



 Հոկ տեմ բե րի 26-ին ԵՊԲՀ-ում անց-
կաց վեց «Օգ նենք  Հա յաս տա նին՝ պայ-
քա րել Ալց հեյ մե րի հի վան դու թյան  
դեմ» խո րագ րով մի ջազ գա յին հա մա-
ժո ղո վը, ո րի նպա տակն էր ի րա զեկ ման 
և կր թութ յան մի ջո ցով  Հա յաս տա նին 
օգ նել բարձ րաց նել Ալց հեյ մե րի հի-
վան դութ յան խնամ քի մա կար դա կը: 
Այ սօր աշ խար հում Ալց հեյ մե րի հի վան-
դութ յուն ու նե ցող ա վե լի քան 50 մի լիոն 
մարդ կա:  Հի վան դութ յունն ի հայտ է 
գա լիս 60 տա րե կա նից հե տո՝ հիմ ա-
կա նում 75-84 տա րե կա նում: Ալց հեյ-
մե րին բու ժում չու նի, որ պես լու ծում 
մաս նա գետ ներն աշ խա տում են՝ բարձ-
րաց նել հի վանդ նե րի կյան քի ո րա կը: 
 Հա մա ժո ղո վին ներ կա էին հայ և  օ տա-
րերկ րա ցի մաս նա գետ ներ: Ողջ յու նի 
խոս քով հան դես ե կավ ԵՊԲՀ գի տու-
թյան գծով պրո ռեկ տոր  Կոս տան տին 
Են կո յա նը՝ նշե լով, որ շատ կար ևոր 
խնդիր է բարձ րաց վում, և ն ման կոն-
ֆե րան սերն էլ ա վե լի մեծ արդյունք են 
տա լիս մաս նա գետ նե րի ու ղեն շած ճա-
նա պար հին: 

ԵՊԲՀ կեն սա քի միա յի ամ բիո նի վա-
րիչ, պրո ֆե սոր  Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վը՝ 
նշեց, որ եր կար տա րի ներ շա րու նակ-
վում է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը Ալց-
հեյ մե րի հի վան դութ յան հայ կա կան 
ա սո ցիա ցիա յի հետ. « Մենք ու սում ա-
սի րում ենք հի վան դութ յան զար գաց-
ման մե խա նիզմ ե րը, փոր ձում ենք 
գտնել բուժ ման և  կան խար գել ման մե-
թոդ նե րը, ի րենք զբաղ վում են հի վան-
դութ յան զար գաց ման և  տա րած ման 
մա սին գի տե լիք նե րով, ինչ պես օգ-
նել այդ պի սի հի վանդ նե րին, ինչ պես 
բարձ րաց նել նրանց կյան քի ո րա կը»: 
 Մի խա յիլ Ա ղա ջա նո վը նաև շեշ տեց, որ 
մար դիկ հա ճախ ա մա չում են այս հի-
վան դութ յան մա սին բարձ րա ձայ նել, և 
 մաս նա գետ նե րը տար բեր ձևե րով են 
հայտ նա բե րում հի վան դութ յու նը:  Նա 
հոր դո րեց ան պայ ման դի մել մաս նա-
գե տի: Պ րո ֆե սո րը հա վե լեց, որ հի-
վան դութ յան ա ռա ջաց ման հիմ ա կան 

ԱՅՍՕՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԱԼՑՀԵՅՄԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՏԱՌԱՊՈՂ 

ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 50 ՄԻԼԻՈՆ ՄԱՐԴ ԿԱ. 
ԵՊԲՀ-ՈՒՄՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
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պատ ճառ նե րից են ալ կո հո լի չա րա-
շա հու մը, ա ղես տա մոք սա յին տրակ տի 
միկ րո բիո տան, ա վե լորդ քա շը, գլխի 
ու ժեղ հար վա ծը, նաև միայ նութ յու նը:

«Ե թե 25 տո կո սով բա ցառ վեն այս 
խնդիր նե րը, ա պա 3 մլն բ նա կիչ չի 
հի վան դա նա Ալց հեյ մե րով»,-հա վե-
լեց նա:  Զե կուցողն անդ րա դար ձավ 
նաև Ալց հեյ մե րի ըն կա լում ե րի թե-
մա յին։ ԵՊԲՀ նյար դա բա նութ յան 
բա ժան մուն քի վա րիչ, պրո ֆե սոր 
 Հով հան նես  Ման վել յա նը զե կույց ներ-
կա յաց րեց « Թու լամ տութ յան խնդի-
րը  Հա յաս տա նում» թե մա յով, իսկ 
« Հա յաս տա նում ալց հեյ մեր հի վան-
դութ յան խնամ քը» կազ մա կեր պու-
թյան նա խա գահ  Ջեյն Լ.  Մա հակ յանն 
անդ րա դար ձավ « Հի շո ղութ յան կո-
րուստ. ինչն է նոր մալ և  ին չը՝ ոչ» թե-
մա յին։  Թու լամ տութ յան խնամ քի 
փոր ձա գետ  Վիկ տոր  Մազ ման յա նի 
զե կույցն ու ներ «Խ նամք և  հույս» խո-
րա գի րը: ԵՊԲՀ ըն տա նե կան բժշկու-
թյան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր 
 Մի քա յել  Նա րի ման յանը նկա տեց, որ 
ըն տա նե կան բժիշկ նե րի դե րը մեծ է 
այս հի վան դութ յան բա ցա հայտն ման 
մեջ: « Ռեալ քայ լեր են պետք, որ պես-
զի ըն տա նե կան բժիշկ նե րը զին վեն 
գի տե լիք նե րով և  կա րո ղա նան են թադ-
րել, կաս կա ծել հի վան դութ յու նը»,-ա-
սաց նա: 

Ե լույ թով հան դես ե կավ նաև ԵՊԲՀ 
3-րդ  կուր սի ու սա նող Արտ յոմ Ա ղա-
բեկ յա նը ՝ խո սե լով Ալց հեյ մեր հի վան-
դութ յան կեն սա բա նա կան հի մուն քե-
րի մա սին: « Հի վան դութ յու նը տար բեր 
փու լե րով է ըն թա նում. հի շո ղութ յան, 
ժա մա նա կի զգա ցո ղութ յան կո րուստ, 
վե րա դարձ ման կութ յուն, ճա նա չո ղու-
թյան, տար րա կան հի գիե նա յին հետ-
ևե լու ու նա կութ յան կո րուստ:  Շատ 
դեպ քե րում, ցա վոք, հի վան դութ յան 
հո գե բա նա կան բեռն ընկ նում է հա րա-
զատ նե րի ու սե րին», -ա սաց նա: 

 Հա մա ժո ղո վի ա վար տին բո լոր մաս-
նա կից նե րին հանձն վե ցին հա վաս-
տագ րեր:

Գիտություն



 Հոկ տեմ բե րի 19-20-ը ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցավ «Էն-
դոկ րի նո լո գիա յի գրա վիչ աշ խար հում» կոն ֆե րան սը, ո րը 
նվիր ված էր ԵՊԲՀ էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի գոր ծու-
նեութ յան տաս նամ յա կին։  Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կեր պել 
էր պրո ֆե սոր Ե լե նա Ա ղա ջա նո վան, ո րին մաս նակ ցում 
էին ա վե լի քան 200 բժիշկ-էն դոկ րի նո լոգ ներ, ըն տա նե կան 
բժիշկ ներ, կլի նի կա կան օր դի նա տոր ներ։  Կոն ֆե րան սի ըն-
թաց քում ամ փոփ վե ցին էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ բիո նի և 
« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի էն դոկ րի-

նո լո գիա յի կլի նի կա յի տաս նամ յա աշ խա տան-
քի արդ յունք նե րը։  Զե կույց նե րով հան դես ե կան 
ինչ պես ամ բիո նի դա սա խո սա կան կազ մը, այն-
պես էլ ար տա սահ մա նից հրա վիր ված զե կու-
ցող նե րը՝ հան ձինս պատ վա վոր պրո ֆե սոր  Ջոն 
 Բի լե զիկ յա նի (ԱՄՆ) և պ րո ֆե սոր  Նա տալ յա 
 Ֆի լի նա յի (ՌԴ,  Սա րա տով)։  Զե կույց նե րը վե րա-
բե րում էին ինչ պես ման կա կան, այն պես էլ մե-
ծա հա սակ նե րի էն դոկ րի նո լո գիա յի նո րա գույն 
մո տե ցում ե րին, ար տա սո վոր կլի նի կա կան 
դեպ քե րին։

«ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱՅԻԳՐԱՎԻՉ

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ»ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ

ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՎԵԼԻՔԱՆ200

ՄԱՍՆԱԳԵՏ

 Նո յեմ բե րի 14-ը դիա բե տի դեմ պայ քա րի մի ջազ գա յին օրն է։ 
Ցա վոք, դիա բե տով հի վան դա ցութ յու նը ամ բողջ աշ խար հում տա-
րեցտա րի ա ճում է։ Դ րան զու գըն թաց զար գա նում է գի տութ յու նը,  
որի հետևանքով ըն թաց քի մեջ են շատ հու սադ րող կլի նի կա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ՝ ուղղ ված դիա բե տի վերջ նա կան բուժ մա նը։ 
 Միա ժա մա նակ նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը բա րե լա վում է 
պա ցիենտ նե րի կյան քի ո րա կը և գ լի կե միա յի հսկո ղութ յու նը։ 

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի էն դոկ րի նո լո-
գիա կան կլի նի կա յում ի րա կա նաց վում է շա քա րա յին դիա բե տով 
հի վանդ նե րի հե տա զո տում և  բու ժում՝ ինչ պես ստա ցիո նար, այն-
պես էլ ամ բու լա տոր պայ ման նե րում։  Հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի 
էն դոկ րի նո լո գիա յի կլի նի կա յի ղե կա վար, Էն դոկ րի նո լո գիա յի ամ-

բիո նի վա րիչ Ե լե նա Ա ղա ջա նո վա յի փո խանց մամբ՝ տա րե կան ստա ցիո նար պայ ման նե րում 
բուժ վում են շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող շուրջ 400  մե ծա հա սակ։  Ինչ պես նաև կլի նի կա յին 
կից գոր ծող ման կա կան հան րա պե տա կան էն դոկ րի նո լո գիա կան դիս պան սե րում ներ կա պա-
հին բուժ վում և  հսկվում են շուրջ 530 ա ռա ջին տի պի շա քա րա յին դիա բետ ու նե ցող ե րե խա ներ։ 

Կ լի նի կա յի բժիշկ նե րը պար բե րա բար վե րա պատ րաստ վում են Եվ րո պա յի և ՌԴ էն դոկ րի-
նո լո գիա կան կենտ րոն նե րում և  տի րա պե տում են ար դի դիա բե տո լո գիա յի բո լոր մո տե ցում-
նե րին՝ նե րառ յալ նո րա գույն ին սու լին նե րը, գլյու կո զա յի շա րու նա կա կան մո նի թո րին գը, պոմ-
պա յին ին սու լի նոաթե րա պիան։ 2009 թվա կա նից առ այ սօր պա ցիենտ նե րի հա մար գոր ծում 
է « Դիա բե տի դպրոց» դա սըն թա ցը, քան զի դիա բե տի կա ռա վա րու մը սկսում է պա ցիեն տի 
կրթելուց։  Դիա բե տը վե րահս կե լի է, ե կեք միա սին պայ քա րենք այս հի վան դութ յան դեմ։

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ14-Ը

ԴԻԱԲԵՏԻԴԵՄՊԱՅՔԱՐԻ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՕՐՆԷ
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Անգ նա հա տե լի է գի տութ յան դե րը յու րա քանչ յուր հա մալ սա րա նի 
գոր ծու նեութ յան մեջ։  Գի տութ յունն է խթա նում ա ռա ջըն թա ցը, նոր 
գա ղա փար նե րը և  ի նո վա ցիա նե րը։  Հենց այդ նույն սկզբուն քը գոր-
ծում է նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նում։  Նո յեմ բե րի 26-30-ը բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցավ ա մե նամ յա « Գի տութ յան 
շա բաթ-2018» գի տա կան մի ջո ցա ռու մը, ո րը կոչ ված է ամ փո փե լու 
նա խորդ տար վա հե տա զո տութ յուն ներն ու ձեռք բե րում ե րը բժշկա-
գի տութ յան ո լոր տում։

 Գի տութ յան շա բա թը հար թակ է լի նե լու մաս նա կից նե րի հա մար  
նոր կա պեր ստեղ ծե լու և աշ խա տան քա յին կա րո ղութ յուն նե րը 
 բա րե լա վե լու առումով։

Ա ռա ջին օ րը նա խա տես ված էր Ու սա նո ղա կան գի տա կան օր, 
մյուս օ րե րին գի տա կան դպրոց ներ նվիր ված հա մա գոր ծակ ցութ-
յուն նե րի կար ևո րութ յա նը և  օպ տո գե նե տի կա յին, ո րոնց մա սին 
ներ կա յաց վե ցին ա վե լի ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ:

«ԳԻՏՈՒԹՅԱՆՇԱԲԱԹ-2018-Ը»

ԿԱՄՓՈՓԻՆԱԽՈՐԴՏԱՐՎԱ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ

ՈՒՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ

Գիտություն



ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի օրերս հրա վիր ված նիս տի հա գե ցած օ րա-
կար գի ա ռա ջին հար ցը վե րա բե րում էր կրթութ յան ո րա կի բա րե լավ մա-
նը։

Ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե տիս-
յանն իր՝ շուրջ մեկ ժամ տևո ղութ յամբ զե կույ ցում հան գա մա նա լից ներ-
կա յաց րեց կրթութ յան ո րա կի բա րե լավ ման ո լոր տում առ կա հիմ ախն-

դիր նե րը և դ րանց լուծ ման մե խա նիզմ ե րը։
Պ րո ռեկ տո րը շեշ տեց, որ ու սա նող նե րի հա մար անհ րա ժեշտ կրթա-

կան մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը, նրանց կրթա կան գոր ծըն թա ցի և 
 սո ցիա լա կան  կար գա վի ճա կի  բա րե լավ ման ա ջակ ցութ յու նը, ինչ պես 
նաև բժշկա կան  բարձ րա գույն կրթութ յան ո րա կի գլխա վոր ե րաշ խա-
վո րի՝ մաս նա գի տա կան բարձր ո րա կա վոր մամբ և  բա րո յա կան ար ժեք-
նե րով օժտ ված դա սա խո սա կան կազ մի առ կա յութ յու նը ա ռաջ նա հե-
րթութ յուն է բժշկա կան բու հի հա մար: Այս դրույթ ներն ամ րագր ված են 
նաև բու հի 2015-2020 թվա կան նե րի  ռազ մա վա րա կան ծրագ րում:

 Վերը նշվածի ուղղությամբ ար դեն իսկ  աշ խա տանք ներ են տար վում 
կրթա կան  ծրագ րե րի, դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի, դա սա խո սա կան  
կազ մի ընտ րութ յան, ո րա կա վոր ման  բարձ րաց ման  և խ րա խուս ման  
քա ղա քա կա նութ յան, ամ բիոն նե րի  տա րածք նե րի և  նյու թա տեխ նի կա-
կան  բա զայի,  ու սա նող նե րի  հետ  տար վող աշ խա տանք նե րի, կրթու-

թյան   ո րա կի   գնա հատ ման և  ա պա հով ման   մե խա նիզմ ե րի բա րե-
լա վման ուղ ղութ յամբ:

 Զե կու ցողն իր ե լույ թում նաև թվա յին ցու ցա նիշ ե րով անդ րա դարձ 
կա տա րեց դա սա խո սութ յուն նե րի ո րա կին, դա սա խոս նե րի պատ-
րաստ վա ծութ յա նը, ու սում ա կան գրա կա նութ յա նը և  ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող տասն յակ այլ հար ցե րի, ո րոնց լու ծու մը 
հնա րա վո րութ յուն կտա ա ռա ջի կա յում էա կա նո րեն բա րե լա վել բժշկա-
կան կրթութ յան ո րա կը։ 

 Գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րը բազ մա թիվ հար ցեր ուղ ղե ցին 
զե կու ցո ղին:  Մաս նա վո րա պես՝ կար ծիք ներ փո խա նակ վե ցին դա-
սա խո սութ յուն նե րի ա զա տա կա նաց ման, ինչ պես նաև թե մա տիկ մի-
ջա ռար կա յա կան դա սա խո սութ յուն նե րի անց կաց ման վե րա բեր յալ:  
 Լա րի սա Ա վե տիս յանն ընդգ ծեց, որ հոկ տեմ բե րից նո յեմ բեր ըն կած 

ժա մա նա կա հատ վա ծում  ԵՊԲՀ-ում անց կաց վում են  թե մա տիկ 
մի ջա ռար կա յա կան դա սա խո սութ յուն ներ:  Հոկ տեմ բե րի 20-ին, 
ոչ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում անց կաց ված  ա ռա ջին 
թե մա տիկ դա սա խո սութ յա նը սո վո րող նե րի լայն ընդգրկ վա-
ծութ յու նը վկա յեց այն մա սին, որ ա պա գա բժիշկ նե րին իս կա-
պես հե տաքրք րում է ա ռար կա յի մա տուց ման ին տե րակ տիվ մո-
տե ցու մը: 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը ևս  անդ րա դար ձավ դա սա-
խո սութ յուն նե րի ըն թերց ման մե թո դա բա նութ յա նը վե րա բե րող 
խնդիր նե րին:  Նա նկա տեց, որ տե սա կան ա ռար կա ներ ու սում-
նա սի րե լուց զատ, ու սա նող նե րը վաղ կուր սե րից պետք է սերտ 
առն չութ յուն ու նե նան նաև կլի նի կա կան ո լոր տի մաս նա գի տութ-
յուն նե րի հետ, քա նի որ կլի նի կա կան աշ խար հին հա ղոր դա կից 
լի նե լու դեպ քում  բժիշկ դառ նա լու ու ղին ա ռա վել գրա վիչ է: 

Ամ փո փե լով զե կույ ցը՝ պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե տիս յանն 
ընդգ ծեց, որ մատ նանշ ված մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հա-
րում ա ռա վել դյու րին կլի նի այն դեպ քում, երբ ու սում ա կան 

գոր ծըն թա ցի թիվ մեկ ա պա հո վո ղը՝ ամ բիո նը պա տաս խա նատ վութ յուն 
կրի  և  դառ նա կրթութ յան ո րա կի բա րե լավ մանն ուղղ ված բո լոր աշ խա-
տանք նե րի ակ տիվ մաս նա կիցն ու ա պա հո վո ղը։

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆՈՐԱԿԻ

ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ՝ԳԻՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
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Գի տա կան խորհր դի նիս տում բարձր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա-
նող նե րին ան վա նա կան կրթա թո շակ ներ շնորհ վեցին:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, բե մա հար թակ հրա վի րե լով կրթա-
թո շա կա ռու նե րին, ևս  մեկ ան գամ շնոր հա վո րեց նրանց՝ մաղ թե լով բա րի 
երթ։ «Ես ու զում եմ, որ դեմ քով ճա նա չենք այս մարդ կանց, նրանք բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ա պա գա գի տա կան միտքն ու պրակ տիկ 
հնա րա վո րութ յուն ները բազմապատկողներն են: Ա պա գա յում 
այս մար դիկ են լի նե լու մեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Եվս մեկ ան-
գամ շնոր հա վո րե լով՝ ու զում եմ ցան կա նալ մեր ու սա նո ղու-
թյա նը, որ պես զի տես նեն և  ճա նա չեն նրանց և  ի րենք էլ փոր-
ձեն դառ նալ ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու ներ»,-նշեց նա:

 Հի շեց նենք, որ ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե-
տից՝ Հ րաչ յա Ա ջամ յա նը,  Հով հան նես Ս տե փան յա նը և  Բե նիկ 
Մ խի թար յա նը, ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տից՝  Լի լիթ 
Վ լաս յա նը հան դի սա նում են Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
կրթա թո շա կա ռու ներ: Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի ևս 
 մեկ ու սա նող այս տա րի կստա նա ան վա նա կան կրթա թո շակ: 
Ա նա հիտ  Ֆի դան յա նը հան դի սա նում է  Ռու բեն  Յոլ յա նի ան-
վան կրթա թո շա կա ռու:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տից  Ջու լիե տա 
 Սի մոն յա նին շնորհ վեց  Վա հան Արծ րու նու անվան կրթա թո շակ,  Մարկ Գ րի-
գոր յա նին՝ Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի,  Լիա նա  Համ բար ձում յա նին՝  Բար դու ղի մեոս 
 Ֆա նարջ յա նի, Ս վետ լա նա  Գաս պար յա նին՝ Գ րի գոր Արեշ յա նի ան վան կրթա թո-
շակ ներ:

ԳԻՏԱԿԱՆԽՈՐՀՈՒՐԴԸՇՆՈՐՀԵՑ

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ՝

ԲԱՐՁՐԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՆԵՑՈՂՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

 Գի տա կան խորհր դի նո յեմ բե րի 7-ի նիս տը եզ րա փակ վեց ընդ հա-
նուր բժշկութ յան և ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի դե կան նե-
րի մրցույ թի անց կաց մամբ:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տից ա ռա ջադր ված էր ֆա կուլ-
տե տի դե կա նի պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րող, ԵՊԲՀ ու սում-
նա մե թո դա կան վար չութ յան պետ, նոր մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի 
վա րիչ, դո ցենտ  Կա րի նե  Բա րո յա նը, իսկ ստո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տից՝ ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ տո նա կա տար,  թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ  Լա զար Ե սա յա նը:

 Փակ գաղտ նի քվեար կութ յան արդ յուն քում  Կա րի նե  Բա րո յանն 
ընտր վեց ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի, իսկ  Լա զար Ե սա-
յա նը՝ ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ տո նում: 
 Հի շեց նենք, որ մրցույթն անց կաց վեց «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմ ադ րա մի սահ-
ման ված կա նո նա կար գով: Մր ցույ թի մա սին հայ տա րար վել էր հոկ-
տեմ բե րի 5-ին:

 Գիտա կան խորհր դի հա ջորդ նիս տում կանց կաց վի մյուս ֆա կուլ-
տետ նե րի դե կան նե րի թա փուր պաշ տոն նե րի մրցույթ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆԵՎ

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԸ

ԸՆՏՐՎԱԾԴԵԿԱՆՆԵՐՈՒՆԵՆ

Գիտություն



 Հոկ տեմ բե րի 26-ին Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը հյու րըն կա լեց 
ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի ևս  մեկ վառ ներ կա յա ցուց չի։ 
 Պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում շնոր հեց ԱՄՆ 15 նա հան գից 46 
հի վան դա նոց նե րա ռող խո շո րա գույն ցան ցի ղե կա վար  Մայք 
 Սար յա նին։ Ա մե րի կա հայ ան վա նի ա ռող ջա պա հութ յան կազ-
մա կեր պիչ, ԵՊԲՀ այ ցե լու-պրո ֆե սոր  Մայք  Սար յա նը ղե կա-
վա րում է Prime Healthcare Services հի վան դա նո ցա յին ցան ցի 
աշ խա տանք նե րը:  Ցան ցը նե րա ռում է 46 հի վան դա նոց ԱՄՆ 
15 նա հան գից:

2017 թվա կա նի մա յի սին Modern Healthcare magazine-ը հայ 
հա մայն քի ակ տիվ ան դամ և  բա րե րար  Մայք  Սար յա նին 
ընդգր կել է ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի 25 լա վա գույն 
գոր ծա դիր տնօ րեն նե րի ցան կում:  Հաշ վի առ նե լով  Մայք 
 Սար յա նի մեծ ներդ րու մը բժշկա գի տութ յան զար գաց ման 
գոր ծում՝  Նո մի նա ցիոն կո մի տեի ո րոշ մամբ և  Գի տա կան 
խորհր դի ա ռա ջար կով, նա հա մալ րեց ԵՊԲՀ-ի պատ վա վոր 
դոկ տոր նե րի շար քը։ Ա ռող ջա պա հութ յան եր կա րամ յա կազ-
մա կեր պի չը խոս տո վա նեց, որ հպարտ է ի րեն շնորհ ված 
այս կոչ ման հա մար։  Նա պատ մեց ա մե րիկ յան ա ռող ջա պա-

հա կան հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, 
ա պա հո վագ րա կան մե խա նիզմ ե րի գոր ծու նեութ յան 
մա սին։ Ընդգ ծեց, որ պատ րաստ է ա ջակ ցել և  ար դեն 
տա րի ներ շա րու նակ ա ջակ ցում է  Հա յաս տա նի ա ռող-
ջա պա հա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին, այդ թվում 
ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տա լով մար զա յին բժշկա կան 
կենտ րոն նե րին։  Խո սե լով ա ռող ջա պա հա կան հա մա-
կար գի մա սին՝ նա կար ևո րեց ո րա կի չա փա նիշ նե րի 
ներդր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։  Մայք  Սար յա նը պա-
տաս խա նեց ներ կա նե րի հար ցե րին, ո րոնք վե րա բե-
րում էին ինչ պես ա ռող ջա պա հութ յա նը, այն պես էլ իր 
ան ցած մաս նա գի տա կան ու ղուն։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը շնոր հա կա լու-
թուն հայտ նեց մեր ան վա նի հայ րե նակ ցին հա մալ-
սա րան այ ցի և  հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա գա հնա-
րա վո րութ յուն նե րի հա մար։  Մայք  Սար յա նը 2012-ից 
ղե կա վա րում է Prime Healthcare Services հի վան դա-
նոց նե րի ցան ցի աշ խա տանք նե րը: Բժշ կա կան կազ-
մա կեր պութ յան 44 մաս նաճ յու ղե րում ա վե լի քան 

43500 մարդ է աշ խա տում:  Ցան ցը միայն 18 հի վան դա նոց 
ու ներ, երբ  Սար յա նը ստանձ նեց նա խա գա հի պար տա կա-
նութ յու նը: Ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում նա ու նի  25 տար-
վա աշ խա տան քա յին փորձ, և, չնա յած իր մաս նա գի տա կան 
զբաղ վա ծութ յա նը, հան դի սա նում է հայ հա մայն քին հու զող 
հար ցե րի ակ տիվ բարձ րա ձայ նո ղը:  Նա մեծ ու շադ րութ յուն է 
դարձ նում կրթութ յանն ու հայ կա կան դպրոց նե րին:

2015-ին նա ար ժա նա ցել է Է լիս կղզու  Պատ վա վոր մե դա լի՝ 
ԱՄՆ-ին,  Կա լի ֆոր նիա յի հայ հա մայն քին ու  Հա յաս տա նին 
ցու ցա բե րած ա ջակ ցութ յան հա մար:  Մայք  Սար յանն այ ցե լեց 
նաև հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց ներ, ծա նո թա ցավ հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի գոր ծու նեութ յա նը։

ԱՄՆ15ՆԱՀԱՆԳԻՑ46ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ

ՆԵՐԱՌՈՂԽՈՇՈՐԱԳՈՒՅՆՑԱՆՑԻ
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Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանի՝ հոկտեմբերի 17-ին հրավիրված 
գիտխորհրդի հատուկ նիստում բուհի նորաստեղծ 
նոմինացիոն կոմիտեի առաջարկով ՌԴ գիտությունների 
ակադեմիայի փոխնախագահ, Ն.Ի. Պիրոգովի անվան 
համալսարանի բժշկակենսաբանական ֆակուլտետի 
բժշկական նանոբիոտեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 
Վլադիմիր Չեխոնինին շնորհվեց ԵՊԲՀ պատվավոր 
դոկտորի կոչում: Նոմինացիոն կոմիտեի առաջարկը 
և Գիտական խորհրդի որոշում ընթերցեց կոմիտեի 
նախագահ, Հյուսվածքաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր 
Արտաշես Ազնաուրյանը։

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ 
Գիտական խորհրդի նիստն առանձնահատուկ է։  Նա 
նշեց, որ ավանդույթի համաձայն ԵՊԲՀ պատվավոր 
դոկտորի կոչման են արժանանում բժշկագիտության, 
առողջապահության ոլորտների այն անվանի 
ներկայացուցիչները, որոնց ներդրում անգնահատելի է  
աշխարհում առողջապահության զարգացման գործում, և 
այս ավանդույթը շարունակական է լինելու։

ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի փոխնախագահ 
Վլադիմիր Չեխոնինը շնորհակալություն հայտնեց բարձր 
գնահատականի համար՝ նշելով, որ մասնագիտական 
գործունեության ընթացքում առիթներ է ունեցել 
աշխատելու  շատ հայ անվանի  բժիշկ-գիտնականների 
հետ։

Նա կարևորեց Հայաստանում և Ռուսաստանում 
գիտության համընթաց, զուգահեռ զարգացումը։

Անվանի մասնագետը «Ինովացիոն կենսատեխնոլո-
գիաների կիրառությունը ուղեղի  հետազոտություննե-
րում» թեմայով դասախոսություն կարդաց ԵՊԲՀ 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի և սովորողների 
համար։ Նա անդրադարձավ բժշկագիտության ոլորտում 
նորարարական հետազոտությունների իրականացմանը։

ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին 
Ենկոյանը հիշեցրեց ներկաներին, որ Վլադիմիր 
Չեխոնինը կարճ ժամանակում երկրորդ անգամ է 
դասախոսում ԵՊԲՀ-ում։ Սեպտեմբերին նա հանդես էր 
եկել  «Գլխուղեղի ուռուցքների ախտորոշման և բուժման 
կենսատեխնոլոգիական նորարարությունն դերը» 
դասախոսությամբ։ Առաջիկայում ևս նախանշված են 
գիտության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման  
ծրագրեր:

Միջոցառման ավարտին բժիշկ-գիտնականը պատաս-
խանեց մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։

ՌԴԱՌԱՋԱՏԱՐԳԻՏՆԱԿԱՆ

ՎԼԱԴԻՄԻՐՉԵԽՈՆԻՆԸ՝

ԵՊԲՀՊԱՏՎԱՎՈՐԴՈԿՏՈՐ

Կրթություն



32-ամ յա  Նա րի նե  Մի քա յել յանն այս ու սում ա կան տար վա-
նից Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի մասնագիտական և շարունակական 
կրթության կենտրոնի առաջին կուրսի կլինիկական օրդինատոր 
է՝ «Դեղագիտություն» մասնագիտությամբ։ Ար ցա խի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի շրջա նա վար տը տա սը տա րի ա ռաջ է մաս նա գի-
տա ցել դե ղա գոր ծա կան քի միա յի ո լոր տում, սա կայն ֆի զի կա-
կան սահ մա նա փակ կա րո ղութ յուն նե րի պատ ճա ռով ( Նա րի նեի 
մոտ ախ տո րոշ վել է ի ծնե ման կա կան ու ղե ղա յին կաթ ված) հա-
մա պա տաս խան աշ խա տանք չգտնե լը և  տա րի նե րի դա դա րի 
ըն թաց քում մաս նա գի տա կան բա ցե րը լրաց նե լու մեծ ցան կու-
թյու նը նրան կրկին բե րե ցին բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս-
տա տութ յուն, սա կայն այս ան գամ ծննդա վայ րից հե ռու՝ Եր ևա ն: 

 Դե ղա գետ դառ նա լը նրա մե ծա գույն ցան կու թյունն է: Ան ցած 
տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում նա ու ժե րը փոր ձել է նաև դի զայ նի 
և  այլ բնա գա վառ նե րում, բայց հաս կա ցել է, որ, իր իսկ բնո րոշ-
մամբ՝ սպի տակ խա լաթ կրե լու գրավ չութ յու նը ա ռաջ նա հեր թու-
թյուն է: Ք սան յոթ տա րի Ար ցա խում ապ րե լուց հե տո ըն տա նի քի 
հետ  Նա րի նեն տե ղա փոխ վել և  հաս տատ վել է  Վա նա ձո րում: 
 Պատ մում է, որ իր բնա ծին հի վան դութ յան պատ ճա ռով շատ է 
ե ղել Եր ևա նում և  առնչ վել բժիշկ նե րի ու բժշկա կան մի ջա վայ րի 
հետ, և  սե րը դե պի այս մաս նա գի տութ յու նը ձևա վոր վել է վաղ 
տա րի քից: Որ պես մաս նա գի տա ցում ընտ րել է դե ղա գոր ծութ յու-
նը, ոչ թե կլի նի կա կան մեկ այլ ուղ ղութ յուն, քա նի որ իր կար ծի-
քով դա ա վե լի հար մար է իր հնա րա վո րութ յուն նե րին: 

Ու թե րորդ դա սա րա նից հե տո  Նա րի նեն են թարկ վել է վի րա-
հա տութ յան, ին չի արդ յուն քում բա րե լավ վել են հե նա կի օգ նութ-

յամբ շարժ վել կա րո ղա նա լու հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
 Միայն 8-րդ  դա սա րա նից հե տո է ա պա գա դե ղա գե տը տնա յին պայ ման նե րում 

կրթութ յուն ստա նա լը փո խա րի նել դպրոց հա ճա խե լով: 1993 թվա կա նին նա Ար ցախ-
յան գո յա մար տում կորց րել է հո րը: Չ նա յած տա րա տե սակ դժվա րութ յուն նե րին, ո րոնք 
պայ մա նա վոր ված են նաև իր ֆի զի կա կան սա հա մա նա փակ կա րո ղութ յուն նե րով, նա 
ու նի կամ քի մեծ ուժ և ն պա տա կաս լա ցութ յուն: Իր մա սին խո սե լիս ընդգ ծում է, որ ոչ 
միայն ո րո շա կի ֆի զի կա կան սահ մա նա փա կում եր ու նե ցող, այլև լիար ժեք ա ռողջ 
մար դու կյան քում ևս կար ևոր է, որ չստեղծ վեն ար հես տա կան խո չըն դոտ ներ , և  այս 
հար ցում ա ռա վել քան կար ևոր է ծնո ղի դե րը:  Նա ան չափ շնոր հա կալ է իր մայ րի կին, 
ով վաղ տա րի քից փոր ձել է ա մեն ինչ ա նել, որ պես զի  Նա րի նեն ի րեն զգա հա սա րա-
կութ յան լիիրավ ան դամ, ստա նա բարձ րա գույն կրթութ յուն, հե տաքրք րութ յուն նե րի 
լայն շրջա նակ ու նե նա:  Նա րի նեն հի շում է ա ռա ջին մուտ քը բժշկա կան հա մալ սա րան՝ 
նշե լով, որ նոր փո փո խութ յուն ներն ա ռանց վա խե րի ու ղեկ ցութ յան չեն ե ղել:

  Հոկ տեմ բե րի վեր ջից կարճ ժա մա նակ է ան ցել, բայց  Նա րի նե  Մի քա յել յա նը խոս-
տո վա նում է՝ ա նակն կա լի է ե կել թե՛ դա սա խոս նե րի, թե՛ սո վո րող նե րի ջերմ ըն դու նե-
լութ յու նից, վե րա բեր մուն քից, ին չը նրան ա վե լի է ոգ ևո րել լավ սո վո րե լու հար ցում: 
ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ է նաև  Նա րի նեի հա րա զատ քույ րը, ով այժմ աշ խա տում է որ պես 
ռենտ գե նա բան: Կ լի նի կա կան օր դի նա տորն իր օ րի նա կով վստա հեց նում է, որ սե փա-
կան ու ժե րին հա վա տա լու դեպ քում հնա րա վոր է հաս նել հա ջո ղութ յուն նե րի և չ կոտր-
վել դժվա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով: Ու սում ա ռութ յան ա վար տից հե տո նա ջանք չի 
խնա յի, որ պես զի ու նե նա լավ աշ խա տանք, և , ա մե նա կար ևո րը՝ օգ տա կար լի նի մարդ-
կանց: 

 Հե ղի նակ՝  ՏԱԹ ԵՎԻԿ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ

ՆԱՐԻՆԵՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆՆ

ԱՐՑԱԽԻՑՀԱՅԱՍՏԱՆԵԿԱՎ

ԴԵՂԱԳԵՏԴԱՌՆԱԼՈՒ

ԵՐԱԶԱՆՔՈՎ
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ԵՊԲՀ-ում կա յաց վել է ո րո շում, ըստ ո րի՝ ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու 
ստո մա տո լոգ նե րը կսո վո րեն անվ ճար, իսկ գե րա զանց սո վո րող նե րը՝ 50 տո-
կոս զեղ չով:

2018-2019 ու սում ա կան տա րում ԵՊԲՀ –ում ս տո մա տո լո գիա կան  ֆա կուլ-
տե տից սո վո րում է 3 ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու և գե րա զանց ա ռա ջա դի-
մութ յուն ու նե ցող վեց ա պա գա ստո մա տո լոգ:

Քն նարկ վում է նաև նույն ար տո նութ յու նը հա ջորդ ու սում ա կան տա րում  
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րին տրա մադ րե լու հնա-
րա վո րութ յու նը, այն դեպ քում, երբ ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու նե րի և 
 գե րա զան ցութ յամբ ա վար տած նե րի թի վը կգե րա զան ցի կլի նի կա կան օր դի նա-
տու րա յում պե տա կան պատ վե րի, այդ թվում նպա տա կա յին տե ղե րի թի վը:

 Ո րակ յալ և կրթ ված մաս նա գե տը միշտ էլ պա հանջ ված է, և բժշ կա կան հա-
մալ սա րա նը մշտա պես ա ջակ ցե լու  է սո վո րող նե րին և ս տեղ ծե լու է անհ րա-
ժեշտ պայ ման ներ՝ կրթութ յան մատ չե լիութ յունն ու հա սա նե լիութ յունն ա պա-
հո վե լու նպա տա կով:

ԵՊԲՀ-ՈՒՄԱՆՎԱՆԱԿԱՆ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒ

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳՆԵՐԸԿՍՈՎՈՐԵՆ

ԱՆՎՃԱՐ,ԳԵՐԱԶԱՆՑԻԿՆԵՐԸ՝

50ՏՈԿՈՍԶԵՂՉՈՎ

Կրթություն



 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տը կարճ ժա-
մա նա կում հասց րել է մեծ ծրագ րեր ի րա կա նաց նել: 
 Վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի բու ժա կան գծով տնօ րեն 
Ա րա  Ղա զար յա նը ման րա մաս նեց, որ հի վան դա նո ցը հա-
մալ րվել է ընդ հա նուր, էն դոս կո պիկ,  դի մած նո տա յին վի րա-
բու ժութ յան բա ժան մունք նե րով, մյուս բա ժան մունք նե րը ևս 
 հա մալր ված են գրա գետ և  փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րով:

«Այժմ հի վան դա նո ցում գոր ծում են թե րապև տիկ, պրո-
պեդև տի կա յի և  գաստ րոէնտե րո լո գիա յի ամ բիոն նե րը, 
իսկ հա ջորդ տար վա նից հա մալր վե լու են նաև մա ցած 
թե րապև տիկ ամ բիո ննե րով՝ ա լեր գո լո գիա յի, ռևմա տո լո-
գիա յի, նևրա լո գիա յի և սր տա բա նա կան»,-նշեց նա: Ա րա 
 Ղա զար յա նի խոս քով՝  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի-
տու տը կար գա խոս ու նի, այն է՝ պահ պա նել պա ցիեն տի անվ-
տան գու թյան ա պա հո վու մը. « Պա ցիեն տի անվ տան գութ յան 
ա պա հո վու մը սկսվում է ըն դու նա րա նից, վեր ջա նում ՝ դուրս 
գրմամբ»:

 Հոկ տեմ բե րին  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան իս տի տու-
տում կա տար վել է մոտ 200 ընդ հա նուր անզ գա յա ցու մով վի-
րա հա տութ յուն և  մոտ 220 նե րե րա կա յին անզ գա յա ցու մով 
էն դոս կո պիկ վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յուն , ին չը բա վա-
կան լուրջ ցու ցա նիշ է: «Այժմ ու նենք 110 մահ ճա կալ, տրա-
մադր ված ենք մինչև հա ջորդ տար վա վերջը ու նե նալ 220-
230 մահ ճա կալ»:  Բու ժա կան գծով տնօ րե նի փո խանց մամբ՝ 
ներ կա յումս հի վան դա նո ցի հիմ ա կան աշ խա տող նե րը դա-
սա խոս ներ են, ով քեր, բա ցի կլի նի կա կան աշ խա տան քից, 
դա սա վան դում են թե՛ ու սա նող նե րին, թե՛ կլի նի կա կան օր դի-
նա տոր նե րին:  Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տում 
մինչև փետր վա րի 1-ը նա խա տես վում է ստեղ ծել թրեյ նինգ 
կենտ րոն, որ տեղ կրթութ յուն են ստա նա լու ոչ միայն բժիշկ-
նե րը և  բուժ քույ րե րը, այլև բժշկա կան կրթութ յուն չու նե ցող 
մաս նա գետ նե րը, ինչ պես, օ րի նակ՝ ոս տի կան նե րը, ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ նե րի ծա ռա յութ յան աշ խա տա կից նե րը:

 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի բու ժա կան 
գծով տնօ րեն  Խա չա տուր  Բա դալ յանն էլ նշեց, որ նա խա տես-
վում է ստեղ ծել հե պա տո լո գիա յի կենտ րոն, որ տեղ ներգ րավ-
ված կլի նեն հի վան դա նո ցի և՛ թե րապև տիկ, և՛ վի րա բու ժա-
կան մա սե րը. « Հույս ու նեմ, որ հետ ևո ղա կան գոր ծու նեութ յան 
արդ յուն քում կհաս նենք մեր նպա տա կին և կս տեղ ծենք լյար-
դի հի վան դութ յուն նե րի կենտ րոն, որ տեղ կկա րո ղա նան բու-
ժում ստա նալ նաև օ տա րերկ րա ցի ներ:  Վեր ջերս ար տա սահ-
մա նից հա ճա խա կի են գա լիս  Հա յաս տա ն՝ բուժ վե լու, քա նի 
որ այս տեղ պայ ման նե րը ա վե լի հար մար են, և  ո րա կա պես 
մեր մաս նա գետ նե րը չեն զի ջում ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե-
րին»:

  Հի շեց նենք, որ 2018 թվա կա նի տա րեսկզ բից « Մի քա յել յան 
վի րա բու ժա կան ինս տի տուտ» ՓԲԸ բաժ նե մա սե րի հսկիչ 
փա թե թը պատ կա նում է ԵՊԲՀ-ին:

ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄԿԱՐՃ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՄԵԾԾՐԱԳՐԵՐԵՆ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ
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« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րը հյու րըն կա լեց 
Ֆ րան սիա յում SPFA ծրագ րի հիմ ա դիր  Ժե նեվև  Պա թին և 
Բ րի ջիտ դը  Գիլ բո նին, ովքեր ա պա հո վում են ծրագ րի կա-
պը  Հա յաս տա նի ու Ֆ րան սիա յի միջև։  Հա մա լի րի դահ լի-
ճում փոք րիկ նե րի հա մար թա տե րա կան ներ կա յա ցում էր 
բե մադր վել: Հն չե ցին ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ՝ նվիր ված 
լե գեն դար եր գիչ  Շառլ Ազ նա վու րին:  Լա վա գույն կա մա-
վոր նե րը շնոր հա կա լագ րեր ստա ցան։ Շ նոր հա կա լագ րեր, 
ինչ պես նաև հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում 
բու ժում ստա ցող ե րե խա նե րի ձեռ քով պատ րաս տած 
նկար հանձն վեց նաև մեր ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե-
րին: Ն շենք, որ SPFA ֆրան սիա կան բա րե գոր ծա կան 
կազ մա կեր պութ յան, ինչ պես նաև Joie de Lire ֆրան-
սիա կան ման կա կան գրա դա րա նի ծրագ րի հետ խա-
ղա թե րա պիա յի կա բի նե տի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
սկսվել է ա վե լի քան 8 տա րի ա ռաջ, ո րի շրջա նա կում 
SPFA-ի կա մա վոր նե րը, շրջե լով մեր հի վան դա նո ցի 
տար բեր բա ժանմունքներով, հե քիաթ ներ են պատ-
մում մեր փոք րիկ նե րին, նրանց հի վան դա նո ցա յին 
կյան քը հե տաքր քիր, գու նեղ և  ու րախ դարձ նե լով։  

ՀԱՅ-ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ

ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆԸ

ՆՎԻՐՎԱԾՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

Կլինիկական



 Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր  միութ յան կենտ-
րո նա կան վար չութ յան ան դամ, ան վա նի բժիշկ, բա րե րար 
Լ ևոն  Նա զար յա նը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի և 
ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր 
Ար մեն  Մի նաս յա նի հետ հոկ տեմ բե րի 25-ին այ ցե լեց հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց ներ:  Մի քա յել յան վի րա-
բու ժութ յան ինս տի տու տում նա շրջայց կա տա րեց, ծա-
նո թա ցավ հի վան դա նո ցի գոր ծու նեութ յա նը: Այ նու հետև 
մեծ հե ղի նա կութ յուն վա յե լող բժիշկն այ ցե լեց « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր, որ տեղ նրան սի րով և 
 ջեր մութ յամբ դի մա վո րե ցին:  Հի վան դա նո ցում տե ղի ու նե-
ցավ կոն ֆե րանս, ո րի ըն թաց քում ներ կա յաց վեց շնոր հան-
դես՝ նվիր ված թե՛ Լ ևոն  Նա զար յա նի, թե՛ հի վան դա նո ցի 
գոր ծու նեութ յա նը: « 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 
բա ժան մուն քի ղե կա վար Հ մա յակ  Սի սակ յա նը նշեց, որ մեծ 

է Լ ևոն  Նա զար յա նի դե րը բժշկա գի տութ յան մեջ:
Հռ չա կա վոր բժիշկն էլ նշեց, որ ու րախ է գտնվել 

 Հա յաս տա նում ՝ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով 
ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար: Լ ևոն  Նա զար յա նը 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ու ղեկ ցու-
թյամբ այ ցե լեց նաև  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն՝ ծա նո թա նա լու 
զին վոր նե րի վե րա կանգն ման, բուժ ման պայ ման-
նե րին:  Զին վոր նե րը նրան հու շան վեր հանձ նե ցին:

Ն շենք, որ Լ ևոն  Նա զար յա նը մաս նա գի տա-
ցած է հատ կա պես մկա նա յին հի վան դութ յուն նե րի 
ուլտ րա ձայ նա յին հե տա զո տութ յուն նե րի բնա գա-
վա ռում, նա  Նա զար յան նե րի մեծ գեր դաս տա նից 
է: Ն րա ըն տա նի քը մոտ 400 տար վա բա րե րա րու-
թյան պատ մութ յուն ու նե ցող գեր դաս տա նի շա ռա-
վիղն է:

Ն րանց նվի րատ վութ յան շնոր հիվ « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ռա դիո-

լո գիա յի կենտ րո նը հա գեց վել է գեր ժա մա նա-
կա կից սար քե րով և  կոչ վել նրա ծնողների՝ 
 Լև ոն և Կ լաու տիա  Նա զար յանների ա նու նով:

ԱՆՎԱՆԻԲԺԻՇԿ,ԲԱՐԵՐԱՐ

ԼԵՎՈՆՆԱԶԱՐՅԱՆՆ

ԱՅՑԵԼԵՑՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐ

22



Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը հոկ տեմ բե-
րին հյու րըն կա լեց անվանի գիտ նա կա նի: FAST (Foundation for 
Armenian Science and Technology) հիմ ադ րա մի կազ մա կեր-
պած Գ լո բալ ի նո վա ցիոն ֆո րու մի շրջա նա կում ԵՊԲՀ-ում դա-
սա խո սութ յամբ հան դես ե կավ աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան, 
ԱՄՆ-ի Կո լում բիա յի նեյ րո տեխ նո լո գիա կան կենտ րո նի տնօ-
րեն, կ.գ.թ., պրո ֆե սոր Ռա ֆա յել Ջուս տը: Գիտ նա կան, որը 
կանգ նած է «Ու ղե ղի նա խա ձեռ նութ յուն»  հա մաշ խար հա յին 
նա խագ ծի հիմ քում:

Դա սա խո սութ յան մաս նա կից նե րին ներ կա յաց նե լով հյու-
րին՝ ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր Կոնս տան տին Են-
կո յա նը նշեց, որ գոր ծըն կեր FAST հիմ ադ րա մի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում ե կել են այն եզ րա կա ցութ յան, որ 
հենց բժշկա կան հա մալ սա րա նը կհան դի սա նա այն հար թա կը, 
որ տեղ պրո ֆե սոր Ռա ֆա յել Ջուս տը կներ կա յաց նի իր 
դա սա խո սութ յու նը՝ նվիր ված ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն-
նե րին, ու ղե ղի ճա նաչ մա նը:

Ա վե լի քան մեկ ժամ տևած դա սա խո սութ յան ըն-
թաց քում պրո ֆե սոր Ջուս տը հան գա մա նա լից անդ րա-
դար ձավ ու ղե ղի հե տա զո տութ յուն նե րի թե մա յին, ներ-
կա յաց րեց իր ու սում ա սի րութ յուն նե րը: Ներ կա նե րը 
հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան հար ցեր ուղ ղել հրա վիր ված 
գիտ նա կա նին և լ սել մաս նա գե տի մասնագիտական 
կար ծի քը:

Դա սա խո սութ յան երկ րորդ հատ վա ծում ԵՊԲՀ գի-
տութ յան գծով պրո ռեկ տոր Կոնս տան տին Են կո յա նը 
ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նի գե րա կա գի տա կան ուղ-
ղութ յու նը` նեյ րո գի տութ յու նը` խո սե լով հա մալ սա րա նում 
կա տար վող հե տա զո տութ յուն նե րի մա սին:

Պ րո ֆե սորն այ ցե լեց ար դի սար քե րով հա գե ցած ԵՊԲՀ 
նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա, զրու ցեց ե րի տա-
սարդ հե տա զո տող նե րի հետ:

Գիտ նա կա նը ող ջու նեց հա մալ սա րա նի նա խա-
ձեռ նութ յու նը՝  ու ղե ղի ու սում ա սի րութ յուն նե րը որ-
պես գե րա կա ընտ րե լը և նեյ րո գի տութ յան լա բո րա-
տո րիա յի ստեղ ծու մը:

Ու ղե ղի հե տա զո տութ յու նը՝ սկսած մո լե կուլ յար 
մա կար դա կից, վեր ջաց րած ար հես տա կան ին տե-
լեկ տով, ժա մա նա կա կից գի տութ յան ա մե նա լուրջ 
մար տահ րա վեր նե րից է հետ ևա բար ժա մա նա կա-
կից գի տութ յան առջև դրված է նպա տակ հան րու-
թյա նը ներ կա յաց նել ու ղե ղի կա ռուց ված քա ֆունկ-
ցիո նալ յու րա հատ կութ յուն նե րը և նեյ րո գի տութ յան 
ո լոր տի բազ մա տե սակ հե տա զո տութ յուն նե րը:

Պ րո ֆե սորն իր մաս նա գի տա կան կար ծի քը հայտ-
նեց կա տար վող հե տա զո տութ յուն նե րի և լա բո րա-
տո րիա յի վե րա բեր յալ` իր ար ժե քա վոր խուր հուրդ-
նե րը հղե լով հե տա գա յում այս ուղ ղութ յուն ա վե լի 
զար գաց նե լու առումով:

«ԴՈՒՔՃԻՇՏՈՒՂՈՒՎՐԱԵՔ».

ԱՄՆ-ԻԿՈԼՈՒՄԲԻԱՅԻ

ՆԵՅՐՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԻՏՆՕՐԵՆ

Հյուրեր



ՄԽԻԹԱՐՀԵՐԱՑԻ-900
1988 թվա կանն էր: Երևանի բժշկական ինստիտուտում մեծ 

հանդիսավորությամբ նշվեց հայ միջնադարյան բժշկության 
հիմադիր Մխիթար Հերացու ծննդյան 870-ամյակը:

Սակայն բժշկապետին նվիրված տոնակատարությունը 
միջոցառման մի հատվածն էր միայն: Կար նաև մյուսը, թերևս՝ 
ամենակարևորը, որի հետագիծը տանում է դեպի նստացույցեր 
և հացադուլներ, սեպտեմբերյան թեժ ու լարված օրեր:

Հենց այդ օրերին էր, որ ապագա բժիշկները կրկին հանդես 
եկան իրենց ինստիտուտը Մխիթար Հերացու անունով կոչելու 
պահանջով:

Դեռևս դրանից 20 տարի առաջ, երբ նշվում էր Հերացու ծննդյան 
850-ամյակը, առաջին անգամ արվեց այդ առաջարկը։ Սակայն 
նման առաջարկը լճացման տարիների «ամենազոր ուժը»՝ 
 Կենտ կո մը, կանխել էր, տալով որակումեր՝ շովինիստական, 
նացիոնալիստական:
... 1988 թվա կա նին առաջարկությունն արված էր, խոսքը 

Մինիստրների Սովետինն էր (Նախարարների Խորհուրդ): 
Մ նում էր հույս ու նե նալ, որ հաջորդ ուսումական տարվա 
առաջին կուրսեցիները երդման արարողության ժամանակ 
հպարտությամբ կարտաբերեն՝ «Դառնալով Երևանի Մխիթար 
Հերացու անվան բժշկական ինստիտուտի ուսանող…»: 

1989 թվականի մայիսի 29-ին Հայկական ԽՍՀ Մինիստրների 
Խորհուրդը՝ ընդունելով առողջապահության մինիստրության 
առաջարկությունը, կայացնում է իր որոշումը՝ «Աշխատանքային 
Կարմիր դրոշի շքանշանակիր Երևանի պետական բժշկական 
ինստիտուտը վերանվանել՝ Մխիթար Հերացու անվան 
Աշխատանքային Կարմիր դրոշի շքանշանակիր Երևանի 
պետական բժշկական ինստիտուտ»:

«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ»
 թո ղար կում N13-14 (1193-1194), 2005 թվա կան

Մխիթար Հերացու անվան 
հրապարակը՝ Հերացի փողոցի 

հարևանությամբ

Գեր մա նա ցի գիտ նա կան Էռ նեստ Զեյ-
դե լը 1908 թվա կա նին հա տուկ նպա տա-
կադր մամբ հա յե րեն սո վո րեց՝ Մ խի թար 
Հե րա ցու գոր ծերն ու սում ա սի րե լու հա-
մար: Նա գեր մա նե րեն հրա տա րա կած 
իր գրքի նա խա բա նում գրեց. «Ե թե մենք 
ա ռանց կան խա կա լութ յան հա մե մա տենք 
Հիլ դե գար դի « Ֆի զի կան», ո րը գրվել է 
ըն դա մե նը մի քա նի տաս նամ յակ ա ռաջ՝ 
մեր հայ վար պե տի ստեղ ծա գոր ծութ յան 
հետ, ա պա ստիպ ված կլի նենք ա ռաջ-
նութ յան դափ նին վճռա կա նո րեն շնոր հել 
վեր ջի նիս՝ բնութ յու նը հիմ ա վո րա պես 
ճա նա չե լու, հետ ևո ղա կան, ինք նու րույն 
և ս խո լաս տիկ, կրո նի խորհր դա պաշ տա-
կան լծից կա տա րե լա պես զերծ լի նե լու 
հա մար»:
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  Պատ մա կան ակ նարկ
9-14-րդ  դա րե րում հայ ժո ղովր դի կյան քում տե ղի 

են ու նե նում զգա լի տե ղա շար ժեր, ո րոնք հան գեց նում 
են տնտե սութ յան, ար տա քին առևտ րի ու ար հեստ-
նե րի զար գաց մա նը:  Հենց այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
սկսում է թռիչ քաձև զար գա նալ նաև մտա վոր կյան քը: 
 Հայ պատ միչ նե րի, բա նաս տեղծ նե րի, ա ռա կա գիր նե-
րի, բնա գետ-փի լի սո փա նե րի, նկա րիչ նե րի, բժիշկ նե րի, 
մշա կույ թի տար բեր բնա գա վառ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի մի փայ լուն հա մաս տե ղութ յուն է գո յա նում, ո րոնց 
մեջ յու րօ րի նակ տեղ են զբա ղեց նում բժիշկ նե րը, ով քեր 
հու նա կան բնագ րե րի և  ա րա բա կան թարգ մա նութ յուն-
նե րի շնոր հիվ շա րու նա կում են պահ պա նել ան տիկ հու-
նահ ռո մեա կան, հել լե նիս տա կան երկր նե րի, բյու զան-
դա կան ա ռա ջա վոր բժշկա գի տութ յան նվա ճում ե րը՝ 
միա ժա մա նակ զարկ տա լով մեր ժո ղովր դա կան ինք-
նա տիպ բժշկա կան մշա կույ թին:

 Մեր ժո ղովր դի պատ մութ յան մեջ ըն դուն ված է 
 Կի լի կիա յի բժշա կա կան դպրո ցը հա մա րել ժա մա նա կի բժշկա գի-
տութ յան բարձ րա գույն կե տը:  Բագ րա տուն յաց թա գա վո րութ յան 
ան կու մից հե տո (1045թ.)  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և մ շա կու թա յին 
կար ևո րա գույն կենտ րոն նե րից մե կը դար ձավ  Ռու բին յան իշ խա նութ-
յու նը  Կի լի կիա յում, ո րը հե տա գա յում սկիզբ դրեց  Ռու բին յան թա գա-
վո րա կան հարս տութ յա նը, ուր հետզ հե տե հա վաք վեց  հայ մտա վո-
րա կա նութ յան սե րուց քը: 

 Կի լիկ յան  Հա յաս տա նի և ն րա բժշկա կան դպրո ցի հետ է կապ ված 
Մ խի թար  Հե րա ցու գի տա կան և պ րակ տիկ գոր ծու նեութ յու նը: 

Ար դա րութ յան դեմ չմե ղան չե լու հա մար նշենք, որ  Հե րա ցու նա-
խորդ նե րը՝ ան հայտ ու ա նա նուն հայ բժիշկ նե րը՝ թարգ մա նե լով 
հույն, հռո մեա ցի և  ա րաբ բժիշկ նե րի աշ խա տութ յուն նե րը, ստեղ ծել 
էին ու րույն գոր ծեր՝ գլխա վո րա պես դե ղա գի տութ յան և  թե րա պիա յի 
վե րա բեր յալ: 

 Սա կայն այդ ա մե նը չէր կա րող բա վա րա րել այն պի սի լուրջ ու 
խստա պա հանջ գիտ նա կա նին, որ պի սին ե ղել է Մ խի թար  Հե րա ցին՝ 
միջ նա դար յան հայ բժշկութ յան դա սա կա նը, հայ դա սա կան բժշկութ-
յան հիմ ա դի րը, որն իր նշա նա վոր գրքի նա խա բա նում ներ կա յաց-
րել է այն խնդիր նե րը, ո րոնք ծա ռա ցել են իր առջև. «Ես՝ Մ խի թար 
 Հե րա ցի տրուպս (նվաստս. Ս.Թ.), ի բժշկաց, որ ի ման կու թե նէ սի րող 
ե ղէ ի մաս տու թան և բժ շա կա կան ա րո ւես տից և  վար ժե ցայ ի դպրութ-
յուն ա րա բաց ւոց և  պար սից, և  հել լե նաց ւոց, տե սի յըն թեր ցում, որ 
առ նո ցա գրոցն, զի ու նէին զա րո ւեստ բժշկու թեան, լի և  կա տար յալ, 
ըստ ա ռա ջին ի մաստ նոցն, այ սիքն՝ զնա խա գի տութ յուն, որ է ի մաստ 
և  վար դա պե տութիան բժշկա կան ար վես տից: Եւ ի հայք բնաւ ոչ գտի 
զվար դա պե տությւն և  զի մաստ նա խա գի տու թեան, այլ զստա ցում 
միայն»:

 Հա մոզ ված լի նե լով, որ իր գիր քը պի տա նի կլի նի ոչ միայն մաս նա-
գետ նե րի, այլև ժո ղովր դի լայն խա վե րի հա մար՝ Մ խի թար  Հե րա ցին 
այն գրեց ոչ թե գրա բա րով, այլ  Կի լիկ յան  Հա յաս տա նի խո սակ ցա-
կան լեզ վով՝ մի ջին հա յե րե նով, «...որ նա մխի թա րի բժկին ուս մամբ, 
իսկ հի վան դին՝ ա ռող ջութ յամբ»:

 Միջ նա դար յան  Հա յաս տա նի տե սա կան ու կի րա ռա կան բժշկա գի-
տութ յան մի շարք բնա գա վառ նե րում՝ հատ կա պես հի վան դու թյուն-
նե րի պատ ճա ռա գի տութ յան և  ախ տած նութ յան, վա րա կի և հ պա վա-
րա կայ նութ յան, հի վան դութ յան՝ որ պես ախ տա բա նա կան պրո ցե սի 
բնո րոշ ման, հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա կան պատ կե րի և  ա պա-
քի նութ յան, ինչ պես նաև բա զում այլ կար ևոր հար ցե րի զար գաց ման 
գոր ծում չա փա զանց մեծ է Մ խի թար  Հե րա ցու դե րը: 

Ն րա ժա մա նա կա կից նշա նա վոր բա նաս տեղծ  Ներ սես Շ նոր հա լին, 
մինչև կա թո ղի կոս դառ նա լը, այ սինքն՝ 1166 թվա կա նից ա ռաջ գրած 
իր « Հա ղագս երկ նից զար դուց» պոե մում  Հե րա ցուն գո վեր գում, մե-
ծա րում է որ պես բազ մահ մուտ գիտ նա կա նի, բժշկի ու աստ ղա գե տի: 

Մ խի թար  Հե րա ցին գի տեր հու նա րեն, պարս կե րեն, ա րա բե րեն, 

Մխիթար Հերացու կիսանդրին 
համանուն պուրակում

Մ խի թար  Հե րա ցու 
ա նու նով են կոչ վում՝

• Ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա-
ռի խրա խուս ման բարձ րա գույն 
պարգև նե րից մե կը՝ «Մ խի թար 
 Հե րա ցի» մե դա լը

• Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը

• բժշ կա կան հա մալ սա րա նի կլի նի-
կան՝ « Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա-
նո ցա յին հա մա լի րը 

• բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 
« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցը

• Եր ևա նի ա մե նա բա նուկ փո ղոց-
նե րից մե կը՝  Հե րա ցի փո ղո ցը

•  պու րակ՝ Մ խի թար  Հե րա ցու հու-
շար ձա նով

• բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 
գերազանցիկ ուսանողներին 
տրվող ա մե նա հե ղիա նա կա վոր 
կրթա թո շա կը

• բժշ կա կան հա մալ սա րա նի բազ-
մա թիվ պարգև ներ:

Հոբելյան



տի րա պե տում էր իր ժա մա նա կի բնա գի տութ յան հի մունք նե րին:  Նա 
ստեղ ծել է մի շարք ծան րակ շիռ գի տա կան աշ խա տութ յուն ներ, ո րոնց 
հա մար էլ ժա մա նա կա կից նե րի կող մից ար ժա նա ցել է «Մեծ բժշկա պետ», 
«Ի մաս տուն բժիկ», « Մեծն Մ խի թար» պատ վա վոր տիտ ղոս նե րին:

Մ խի թար  Հե րա ցին, որ պես հմուտ կլի նի ցիստ, բա նա կան հիմ քե րի 
վրա է լու ծել հի վան դութ յուն նե րի ա պա քի նութ յան խիստ պա տաս խա-
նա տու հար ցը՝ բու ժու մը նշա նա կե լիս ե լա կետ ըն դու նե լով հի վան դի տա-
րի քը, նրա սո վո րութ յուն նե րը և  կեն ցա ղա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րը, օր գա նիզ մի բնա կան ու ժե րը, տար վա ե ղա նա կը և  այլն: 
«Ջեր մանց մխի թա րութ յուն» աշ խա տութ յան յու րա քանչ յուր է ջը մեզ 

պատ մում է նրա հե ղի նա կի՝ բազ մա փորձ բժիշկ և հ մուտ ման կա վարժ 
լի նե լու մա սին, ո րը մեծ ջա նա սի րութ յամբ ու խնամ քով դաս տիա րա կել է 
բժիշկ նե րի հա զա րա վոր սե րունդ ներ:

Մ խի թար  Հե րա ցու աշ խա տութ յուն նե րը գրա վել են բժշկա գի տութ յան 
ա մե նա տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ու շադ րութ յու նը: Անց յալ դա րի 40-
ա կան թվա կան նե րին Կ.Ֆ.  Նեյ մա նը «Wiener Jahrbucher der Literatur» 
հան դե սի 62-րդ  հա տո րում զե տե ղում է մի հոդ ված Մ խի թար  Հե րա ցու և 
ն րա գրքի մա սին: Այ նու հետև նույն տա րի նե րին Լ.  Շու լա նը բժշկութ յան 
պատ մութ յան իր հայտ նի գրքում «Ջեր մանց մխի թա րութ յու նից» զե տե-
ղում է ա ռան ձին գլուխ ներ:  Հե տա գա յում նույ նը կա տա րել են  Հե զերն ու 
 Մոր բի ցը:   Հե րա ցու աշ խա տութ յունն ու սում ա սի րե լու ուղ ղութ յամբ մեծ 
է ե ղել Էռնստ  Զե դե լի դե րը, ո րը ամ բող ջա պես թարգ մա նել է գեր մա նե-
րեն  « Ջեր մանց մխի թա րութ յու նը» և տ վել բազ մա կող մա նի ըն դար ձակ 
և  ար ժե քա վոր ծա նո թագ րութ յուն ներ:   Հե տա գա յում ֆրան սիա ցի կլի նի-
ցիստ է միլ  Լեգ րա նը « Տաք երկր նե րի տեն դա յին հի վան դութ յուն ներ» խո-
րա գի րը կրող մե նագ րութ յան մեջ լայ նո րեն անդ րա դար ձել է նաև Մ խի-
թար բժշա կե պե տի հայտ նի աշ խա տութ յա նը: 

Այս ա մե նը գա լիս են փաս տե լու, որ  Հե րա ցու աշ խա տութ յունն իր բո-
վան դա կութ յամբ դուրս է գա լիս ազ գա յին շրջա նակ նե րից:

 Հե րա ցին շատ է շրջա գա յել, ե ղել թե՛ Արև մուտ քում, թե՛ Ար ևել քի երկր-
նե րում:  Նա քա ջա ծա նոթ էր  Հի պոկ րա տի, Ա վի ցեն նա յի (Իբն  Սի նա), 
 Գա ղիա նո սի աշ խա տութ յուն նե րին, ո րոնք ու սում ա սի րել է բնագ րով: 
Ա պա տե ղա փոխ վել է մշտա կան բնա կութ յան  Կի լիկ յան Հայ կա կան թա-
գա վո րութ յուն:  Տե ղում սո վո րել ու ստա ցել է վար դա պե տի կո չում։

Բժշկութ յամբ զբաղ վել  Սիս մայ րա քա ղա քում և Հ ռոմկ լա ամ րո ցում, 
որն այդ տա րի նե րին կա թո ղի կո սա նիստն էր: Մ խի թար  Հե րա ցին մտե-
րիմ է ե ղել  Ներ սես Շ նոր հա լու հետ և  վա յե լել է նրա հո վա նա վո րութ-
յու նը: Շ նոր հա լու մա հից հե տո նա լավ հա րա բե րութ յուն ներ պահ պա-
նեց նաև Գ րի գոր Գ Տ ղա կա թո ղի կո սի հետ և  առ հա սա րակ վա յե լում էր 
 Պահ լա վու նի նե րի հզոր տոհ մի ա ջակ ցութ յունն ու հո վա նա վո րութ յու նը:

 Տա կա վին ե րի տա սարդ՝ Մ խի թար  Հե րա ցին ողջ  Կի լի կիա յում 
ար դեն հմուտ բժշկի համ բավ ու ներ: Չ նա յած հոգ ևո րա կա նութ-
յան հետ մերձ հա րա բե րութ յուն նե րին՝ նրա գոր ծե րում միս տիկ և 
 հոգ ևոր-աստ վա ծա բա նա կան ո չինչ չկա:  Հե րա ցին աշ խար հիկ բժիշկ էր 
ու ըստ նրա՝ մար դու մարմ ի հետ մեռ նում է նաև հո գին:  Նա միջ նա դա-
րում կա րո ղա ցել էր ա զատ վել կրո նա կան մո լե ռան դութ յու նից ու կա ղա-
պար նե րից, ինչն ա վե լի է արժ ևո րում նրա աշ խա տութ յուն նե րը:
« Ջեր մանց մխի թա րութ յու նը»՝ Մ խի թար  Հե րա ցու գլուխ գոր ծո ցը, 

գրվել է 1184 թվա կա նին:  Գիրքն այդ պես է վեր նագր վել Գ րի գոր Գ Տ ղա 
կա թո ղի կո սի ա ռա ջար կութ յամբ: «Ջեր մանց մխի թա րութ յան» ձե ռա-
գի րը հայտ նա բեր վեր վել է 1727 թվա կա նին,  Պոլ սում:  Ներ կա յումս այն 
պահ վում է Ֆ րան սիա յի ազ գա յին գրա դա րա նում: Ա ռա ջին ան գամ հա-
յե րեն հրա տա րակ վել է  Վե նե տի կում՝ 1832 թվա կա նին, ա պա թարգ ման-
վել բազ մա թիվ լե զու նե րով և  վե րահ րա տա րակ վել մի քա նի ան գամ: 
« Ջեր մանց մխի թա րութ յուն» աշ խա տու թյու նում  Հե րա ցին բժշկա գի տութ-
յան մեջ ա ռա ջին ան գամ խո սում է ման րէա բա նութ յան, ման րէ նե րի մի-
ջո ցով հի վան դութ յուն նե րի տա րած ման ու զար գաց ման մա սին:  Նա 
ման րէ ներն ան վա նում է բոր բոս, իսկ հի վան դութ յուն նե րը՝ բոր բո սա-
յին հի վան դութ յուն ներ:  Նա լուրջ ու շադ րութ յուն է դարձ րել նաև հո գե-
բու ժութ յա նը` հո գե կան հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման գոր ծում մեծ տեղ 
հատ կաց նե լով ե րաժշ տու թյա նը:

Մ խի թար  Հե րա ցին է բժշկա կան շատ հա յե րեն տեր մին նե րի հե ղի նա-

1993 թվականին ըն դուն ված 
օ րեն քի հա մա ձայն «Մ խի թար 
Հե րա ցի» մե դա լը շնորհ վում 
էր Հա յաս տա նի Հան րա պե

տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան 
զար գաց մա նը մա տու ցած ծա
ռա յութ յուն նե րի, բարձր մաս
նա գի տա կան, գործ նա կան 
աշ խա տան քի, ինչ պես նաև 

նշա նա կա լի բա րե գոր ծա կան 
գոր ծու նեութ յան հա մար։

2014 թվականի օ գոս տո սի 
9ից «Մ խի թար Հե րա ցի» մե

դա լը շնորհ վում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան ա ռող ջա

պա հութ յան, բժշկա գի տութ յան 
զար գաց ման գոր ծում մա տու

ցած ծա ռա յութ յուն նե րի, բարձր 
մաս նա գի տա կան, գործ նա կան 

աշ խա տան քի, ինչ պես նաև 
նշա նա կա լի բա րե գոր ծա կան 

գոր ծու նեութ յան հա մար։

Համաձայն ՀՀ 
Սահմանադրության 55րդ 

հոդվածի 16րդ կետի՝ մեդալով 
պարգևատրում է Հայաստանի 

Հանրապետության 
Նախագահը։ Պարգևատրման 

վերաբերյալ Նախագահը 
հրապարակում է հրամանագիր։
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կը: Ն րա ստեղ ծած տեր մին նե րի մի զգա լի մա սը մինչ օրս 
կի րառ վում է: 
« Ջեր մանց մխի թա րութ յու նը»  Հե րա ցու միակ եր կա սի րու-

թյու նը չէ:  Նա նաև գրել է աչ քե րի հի վան դութ յուն նե րի մա-
սին` նշե լով դրանց տե սակ ներն ու բուժ ման ե ղա նակ նե րը: 
 Բա ցի այդ գրել է դե ղա գի տա կան աշ խա տութ յուն՝ «Ախ-
րա պա տի նը», ո րը, ցա վոք, մեզ չի հա սել:  Հա սել են միայն 
ա ռան ձին պա տա ռիկ ներ, ո րոն ցից կա րե լի է եզ րա կաց նել 
Մ խի թար  Հե րա ցու այդ աշ խա տութ յան մեծ ար ժե քի մա սին:

Ո՞րն էր նո րը  Հե րա ցու պրակ տիկ բժշկութ յան բնա գա-
վա ռում.  թերևս այն, որ նա կի րա ռել է բուժ ման հա մակց-
ված մե թո դի կա՝ դե ղո րայ քա յին, սննդա յին և  ֆի զի կա կան: 
 Վեր ջի նիս մեջ մտնում էր լո գան քը սա ռը ջրով, մեր սու մը, 
առ հա սա րակ՝ ա ռողջ ապ րե լա կեր պը:  Հե րա ցու աշ խա տութ-
յուն նե րից ոչ մեկն ամ բող ջա կան չի պահ պան վել:  Մեզ են 
հա սել միայն ա ռան ձին հատ ված ներ:

Մ խի թար  Հե րա ցու մա սին  Ներ սես Շ նոր հա լին գրում է, 
որ նա նաև աստ ղա գետ է:  Ցա վոք, պատ մութ յու նը ո չինչ չի ա վան-
դել  Հե րա ցու աստ ղա գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րից կամ ու սում-
նա սի րութ յուն նե րից, բայց այն, որ նա զբաղ վել է այդ գի տու-
թյամբ, հստակ է, քան զի ինչ պես գրում է Շ նոր հա լին, Մ խի թար 
 Հե րա ցին կա թո ղի կո սին նվի րել է պոեմ՝ «Երկն քի և ն րա լու սա-
տու նե րի մա սին»:

 Մեծ բժշկա պե տը մա հա ցել է խոր ծե րութ յան հա սա կում՝ 1200 
թվա կա նին:  Նա հայ կա կան դա սա կան բժշկութ յան հիմ ա դի րը 
դար ձավ ու սե րունդ ներ կրթեց իր աշ խա տութ յուն նե րով: Ն րա 
գոր ծը տասն յակ բժշկա պետ եր շա րու նա կե ցին  Հա յաս տա նում, 
ո րոնց մեջ ա մե նաան վա նին, ինչ խոսք, Ա միր դով լաթ Ա մա սիա-
ցին էր:

Հե րա ցու գի տա կան ժա ռան գութ յան մե կու կես դար ա ռաջ 
սկսված ու սում ա սի րութ յու նը թևա կո խել է մի նոր փուլ, բու-
սա բու ժութ յան բնա գա վա ռում մեծ բժշկա պե տի հա րուստ փոր-
ձը ժա մա նա կա կից բժշկութ յան հա մար լուրջ ու շադ րութ յան և 
 հե տա զոտ ման ա ռար կա է դար ձել։

Մ խի թար  Հե րա ցին գրի է ա ռել բժշկա-
կան գրքեր, ո րոն ցից, բա ցի մա սունք նե-
րից, ու րիշ ո չինչ մեզ չի հա սել։ 

Հ.Գ.
Մխիթար Հերացու ծննդյան թվականը 

ստույգ հայտնի չէ, սակայն ըստ 
ժամանակաշրջանի վերլուծությունների 
ու եզրահանգումների «... նա ծնված 
պետք է լինի 1110-ական թվականներին 
և, հավանաբար, հենց 1118 թվականին» 
(Արծրուն Կծոյան):

Այդուհանդերձ՝ քանի որ 1988 
թվականին մեծ հանդիսավորությամբ  
պետականորեն նշվեց մեծ բժշկապետի 
870-ամյակը, ուստի 2018-ը ընդունվում է 
որպես Մխիթար Հերացու 900-ամյակի 
տարի:

Հերացու անունը կրող ավագ 
դպրոցը Երևանում

Հերացու անվան թիվ մեկ 
հիվանդանոցային համալիրը

Հոբելյան



25 տա րի անց  Բեր դի հի վան դա նո ցը բժիշկ-սրտա բան ու-
նի: Ա նի  Մե լիք յանն այս տա րի ա վար տել է Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րանն ու վե րա դար ձել ծննդա վայր՝ աշ խա-
տե լու այն տեղ:  Բեր դի միջ նա կարգ դպրո ցը նա ա վար տել է 2008 
թվա կա նին, նույն տա րում ըն դուն վել բժշկա կան համալսարանի 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ: 2013-15 թվա կան նե րին Ա նի 
 Մե լիք յա նը սո վո րել է մա գիս րա տու րա յում, իսկ 2015-18 թվա կան-
նե րին ան ցել է կլի նի կա կան օր դի նա տու րա՝ Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 1-ին 
կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում:  Նա ընտ րել է սրտա բա նի մաս-
նա գի տութ յու նը: Ա նին խոս տո վա նում է, որ ման կուց է ե րա զել 
դառ նալ բժիշկ: « Մայրս բժիշկ-ին ֆեկ ցիո նիստ է: Ն րա օ րի նակն 
է ինձ բժիշկ դարձ րել:  Տես նում էի, թե ինչ պես է մայրս օգ նում 
հի վանդ նե րին ոտ քի կանգ նել, ա պա քին վել: Ն վի րա կան մաս-
նա գի տութ յուն է»,-նշում է Ա նին:  Տա վու շի մար զը Եր ևա նից 
բա վա կա նին հե ռու է՝ մոտ 250 կմ, մար դիկ հա ճախ ստիպ ված 
են  լի նե լում նույ նիսկ հե տա զո տութ յան հա մար հաս նել Եր ևան: 
«Կ փոր ձեմ օգ տա կար լի նել իմ հայ րե նա կից նե րին՝ նրանց ցույց 
տա լով գո նե ա ռա ջին բու ժօգ նութ յու նը»,-ա սում է Ա նին:  Բեր դի 
բժշկա կան հաս տա տութ յու նում ա ռա ջին հե տա զո տու թյուն ներն 
ար դեն բժշկու հի-սրտա բանն ի րա կա նաց րել է: Ն կա տել է, որ 
սիր տա նո թա յին խնդիր ներն այս տա րա ծաշր ջա նում քիչ չեն: 
Ե րի տա սարդ բժշկու հին ար դեն նաև կյանք է փրկել: «62-ամ յա 
կի նը սահ մա նա մերձ  Ներ քին  Կար մի րաղբ յու րից էր: Երբ հե տա-
զո տե ցինք նրա սիր տը, պարզ վեց՝ լուրջ խնդիր է, թեև նա այդ 
մա սին չգի տեր: Եր ևա նից ռեա նի մո բիլ կան չե ցինք, տե ղա փո խե-
ցին հի վան դին մայ րա քա ղաք:  Փառք Աստ ծո, նա հի մա ա պա-
քին վում է»: Այս դեպքն Ա նիին հու զել է, նպա տա կաուղ ղել նրան՝ 
ջան քեր գոր ծադ րե լու՝ հե ռա վոր տա րա ծաշր ջա նում սրտա բա-
նա կան ծա ռա յու թյունն ու ժե ղաց նե լու հա մար: «Բժշ կա կան մայր 
բու հում ձեռք բե րած իմ գի տե լիքն ու պրակ տի կան կծա ռա յեց նեմ 
իմ ծննդա վայ րում՝ փոր ձե լով օգ նել մարդ կանց, ո րոնք ֆի նան-
սա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով հա ճախ չեն կա րո ղա նում մեկ-
նել  Եր ևան՝ բուժզն նութ յան, ա պա նաև բու ժօգ նութ յան»: Ա նի 
 Մե լիք յա նի խոս քով, Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-

րա նի շրջա նա վարտ նե րի գի տի, ո րոնք ևս  Տա վու շից են և  ո րո շել 
են աշ խա տել սահ մա նա մերձ մար զում,  ո րոնք պատ րաստ են վե-
րա դառ նալ ու հա մալ րել  Բեր դի բուժ հաս տա տու թյու նը, ո րի կար-
ևո րութ յու նը սահ մա նին չա փա զանց մեծ է: 

Մայա Խաչատրյան

25ՏԱՐԻԱՆՑՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ

ԲԵՐԴՔԱՂԱՔԻՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԸ

ՍՐՏԱԲԱՆՈՒՆԻ.
Ա ՆԻ  ՄԵ ԼԻՔ ՅԱ ՆԸ ԵՊԲՀ-Ն  
Ա ՎԱՐ ՏԵԼ, ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԵԼ Է՝  

ԱՇ ԽԱ ՏԵ ԼՈՒ ԾՆՆԴԱ ՎԱՅ ՐՈՒՄ

ՀՀ ԱՆ նպատակային կլինիկական 
օրդինատուրայի ծրագրով մարզային 

բուժհաստատությունները համալրվում են 
բժիշկ մասնագետներով։
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ԵՊԲՀ կար միր դահ լի ճը հա մախմ բել էր մեր բու հի ե րաժշ տա-
սեր նե րին, հա մալ սա րա նա կան նե րը «Ս պե ղա նի» երգ չախմ բի 
հա մեր գա յին ծրա գի րը վա յե լե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան:

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րի պաշ-
տո նա կա տար Լի լիթ Մա կուն ցը, մշա կու թա յին գոր ծիչ ներ: Երգ-
չախմ բի հիմ ա դիր, գե ղար վես տա կան ղե կա վար և խմ բա վար, 
ՀՀ մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր ծիչ Սա րի նե Ավ թան դիլ յա նը, 
ող ջու նե լով հա մեր գի ունկնդիրներին՝ ներ կա յաց րեց հա գե ցած 
հա մեր գա յին ծրա գի րը, որն ընդգր կում էր ինչ պես հայ, այն-
պես էլ օ տա րազ գի ան վա նի կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ներ: Հա մեր գին շատ խմբեր գեր հնչե ցին ա ռա ջին 
ան գամ: Երգ չախմ բումզ մում ար դեն 22 տա րի ընդգրկ ված 
է նաև ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ Մա րի նե Օ սի պո վան: Ս տո մա-
տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտն այս տա րի է 
ա վար տել կլի նի կա կան օր դի նա տու րան և հա ջո ղութ յամբ 
հա մա տե ղում է եր գար վես տը բժշկա կան գոր ծու նեութ յան 
հետ: Ն րա խոս քով՝ եր կու ո լորտն էլ ու նեն նմա նութ յուն ներ, 
հոգ ևոր տար րեր, քա նի որ, ինչ պես հայտ նի է, ե րաժշ տութ-
յու նը ևս բժշ կե լու ուժ ու նի, և  այս ա ռու մով իր եր կու զբաղ-
վա ծութ յուն նե րը լրաց նում են միմ յանց: Հա րա զատ բու հում 
հա մեր գով հան դես գա լը նրա մեծ ցան կութ յունն էր,  ո րը 
կյան քի կոչ վեց, իր, Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե-
կան Լա զար Ե սա յա նի և Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա-
նե րի ամ բիո նի դա սա խոս Հա յար փի Սա հակ յա նի հա մա-
տեղ նա խա ձեռ նութ յամբ:

«Ս պե ղա նի» երգ չախմ բի եր գա ցան կը միա վո րում է 
տար բեր ազ գե րի, ուղ ղութ յուն նե րի և ժա մա նա կաշր ջան-
նե րի ե րաժշ տութ յուն՝ միջ նա դա րի հո գև որ ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րից մին չև հայ և  ար տա սահ ման յան ժա մա նա-
կա կից կոմ պո զի տոր նե րի գոր ծե րը:

Երգ չա խում բը կար ևոր ներդ րում ու նի ազ գա յին խմբեր-
գա յին ար վես տի զար գաց ման և տա րած ման գոր ծում: 
Ե րաժշ տա կան կո լեկ տի վը հա մերգ նե րով շրջա գա յել է Հա-
յաս տա նում, Ար ցա խում, Ռու սաս տա նում, Լի բա նա նում, 
Ի տա լիա յիում, Գեր մա նիա յում, Ավստ րիա յում, Շ վեյ ցա-
րիա յում, Լիտ վա յում՝ մաս նակ ցե լով բազ մա թիվ մի ջազ գա-
յին փա ռա տո նե րի՝ ար ժա նա նա լով ա ռա ջին մրցա նակի:

Երգ չախմ բի նվա ճում ե րից է Կո մի տա սի «Սուրբ պա-
տա րա գի» ձայ նագ րու մը՝ քա հա նա յի և սար կա վա գի 
եր գա մա սե րով: Այս ձայ նագ րութ յու նը Սա րի նե Ավ-
թան դիլ յա նը հա մեր գի վեր ջում նվի րեց ԵՊԲՀ-ին:

ԲԺՇԿԵԼՆԱԵՎԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՄԲ.
«Ս ՊԵ ՂԱ ՆԻ» ԵՐԳ ՉԱ ԽՈՒՄ ԲԸ 
ՀԱ ՄԵՐ ԳՈՎ ՀԱՆ ԴԵՍ 

Ե ԿԱՎ ԲԺՇԿԱ ԿԱ ՆՈՒՄ

Իրադարձություն



ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 6-րդ 
կուր սի ու սա նող ներ Ա ղա սի Պա պիկ յա նը, Ա վե-
տիս Ղա զար յա նը, Տիգ րան Ա վագ յա նը և Հո վիկ 
Սարգս յա նը հա վա քա կան թի մով մաս նակ ցել են 
ՀՀ ԶՈՒ ֆուտ զա լի ա ռաջ նութ յա նը, և վե րա դար-
ձել հա մալ սա րան՝ 1-ին տե ղի մե դալ նե րով և հաղ-
թա կան գա վա թով:

Տ ղա նե րը նա խորդ տա րի նե րին ևս  ու նեին ռազ-
մաու սում ա կան այլ հաս տա տութ յուն նե րի հետ 
ֆուտ զա լի ա ռաջ նութ յու նում մրցե լու փորձ, բայց 
այս տա րին ա ռանձ նա հա տուկ էր, քա նի որ, չնա-
յած վաս վածք նե րին, հա մառ պայ քա րի արդ-
յուն քում նրանց հա ջող վեց զբա ղեց նել պատ վա-
վոր ա ռա ջին տե ղը:

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի սո վո րող նե րը 
հաղ թա նա կը նվի րե ցին ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա կին:

Ռեկ տո րա տի հոկ տեմ բե րի 29-ի նիս տում տղա-
նե րին ող ջու նեց և հաղ թա նա կի առ թիվ շնոր-
հա վո րեց նաև ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ-
յա նը՝ մաղ թե լով նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ՝ 
թե՛ կրթա կան, թե՛ մար զա կան ո լորտ նե րում:

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՀԱՎԱՔԱԿԱՆ

ԹԻՄՆԱՌԱՋԻՆՏԵՂՆԷ

ԶԲԱՂԵՑՐԵԼՀՀԶՈՒՖՈՒՏԶԱԼԻ

ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
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Սպորտ



 Հոկ տեմ բե րի 16-ին Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ու ժա յին ե ռա մար տի թի մը մաս նակ ցել է ՀՀ 
բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի 19-րդ  հան րա պե տա կան մար զա կան խա ղե րի 
ծրագ րով միջ բու հա կան մրցում ե րին՝ զբա ղեց նե-
լով 3-րդ  տե ղը (մար զիչ Ա.Ա.  Վար դան յան):

Մր ցում ե րին մաս նակ ցել է 8 բուհ:
ԵՊԲՀ-ն  ներ կա յա ցել է 7 հո գա նոց թի մով: 

 Մաս նա կից նե րից 2-ը զբա ղեց րել են 1-ին տե-
ղը, մյուս 2-ը՝ երկ րորդ, իսկ 1-ը՝ եր րորդ տե ղը: 
 Փայ լուն հան դես գա լով մրցում ե րում՝ ա ռա ջին 
տեղն են զբա ղեց րել  Վա րազ դատ  Կի րա կոս յանն 
ու  Դա վիթ  Հով հան նիս յա նը: Երկ րորդ տեղ են 
զբա ղեց րել  Նա րեկ  Հա րութ յուն յա նը և  Շու բամ 
 Ռա նան: Իսկ եր րորդ տեղ է զբա ղեց րել Ա շոտ 
 Զո րօղլ յա նը:  Մար զա կան խա ղե րի ծրագ րով միջ-
բու հա կան մրցում ե րին ի րենց մաս նակ ցութ յունն 
են ու նե ցել նաև  Հա կոբ  Հա կոբ յանն ու  Սա րի բեկ 
 Բի չախչ յա նը:

Շ նոր հա վո րում ենք մեր մաս նա կից նե րին ՝ մաղ-
թե լով նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ:

ՀԵՐԹԱԿԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆՄՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
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ԲԺՇԿԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԼՈՂԻ

ՀԱՎԱՔԱԿԱՆԸՄԱՍՆԱԿՑԵԼԷ

ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆՄՐՑՈՒՄՆԵՐԻ

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի լո ղի հա վա քա կա նը հոկ տեմ բե րի սկզբին 
«Ս պի տակ տուն» կոչ վող լո ղա վա զա նում մաս նակ ցել է ու սա-
նո ղա կան մար զա կան խա ղե րի ծրագ րով լո ղի միջ բու հա կան 
մրցում ե րին: Մր ցա շա րին մաս նակ ցել են նաև Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի,  Հա յաս տա նի ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և 
ս պոր տի պե տա կան ինս տի տու տի,  ճար տա րա գի տա կան հա-
մալ սա րա նի,  Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա-
նի ու սա նող նե րը:

ԵՊԲՀ-ի լո ղի հա վա քա կա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը յոթ մրցա-
նա կա յին տե ղեր են զբա ղեց րել՝ ստա նա լով եր կու ոս կե, չորս 
ար ծա թե և  մեկ բրոն զե մե դալ :  Գե րա զանց հան դես գա լով 
մրցում ե րում՝ ա ռա ջին տեղ են զբա ղեց րել  Զի րո յան  Ջեմ ման 
(50 մետր բա տերֆ լայ) և  Մի քա յել յան Ա վե տի սը (50 մետր թիկ-
նա լող):  Զի րո յան  Ջեմ ման, փայ լուն հան դես գա լով նաև ա զատ 
ո ճի լո ղաձ ևում, գրա վել է երկ րորդ տե ղը (50 մետր):

Երկ րորդ տեղ են գրա վել և  ար ծա թե մե դալ ներ են ստա ցել 
նաև Ար զու ման յան  Զա ռան (բրասս լո ղաոճ) և  Գաբ զի մալ յան 
Ա նին (բրասս և  թիկ նա լող լո ղաո ճե րում): Իսկ Գ րի գոր յան Աստ-
վա ծա տու րը, հան դես գա լով բրասս լո ղաո ճում, գրա վել է եր-
րորդ տե ղը: Շ նոր հա վո րում ենք մեր լո ղորդ նե րին՝ մաղ թե լով 
նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ:

Սպորտ



ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿՈՏԻՆՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

ԵՊԲՀ-ի «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի 
մանկական և նորածնային վերակենդանացման 
կլինիկայում աշխատանքը բարդ է և պատասխանատու:  
Այստեղ յուրաքանչյուր օր ու յուրաքանչյուր ժամ 
մասնագետները պայքարում են նորածինների  կյանքի 
փրկության և ապաքինման համար: 

Սուսաննա Կոտինյանը կլինիկայի երկարամյա 
աշխատակիցներից էր, ով, ցավոք, հիվանդության 
պատճառով այս տարի ամռանը վաղաժամ հեռացավ 
կյանքից` մահվանից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ 
շարունակելով կատարել մասնագիտական  պարտքը: 

Նա իր գործի նվիրյալն էր. չնայած հիվանդությանը՝ 
շարունակում էր արտագնա բրիգադի կազմում Երևանում 
և մարզերում մեկնել կանչերի՝ շտապելով օգնել իր կարիքն 
ունեցող հերթական փոքրիկին:

Կրտսեր գործընկերների խոսքով՝ տիկին Սուսաննան 
շատ էր սիրում իր աշխատանքը: Ամիսներ են անցել, 
սակայն նրանք առայսօր չեն կարողանում համակերպվել, 
որ ավագ գործընկերուհին ֆիզիկապես իրենց հետ չէ,  
այլևս  իրենց չի փոխանցի իր  արժեքավոր խորհուրդները:

«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական 
և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի ղեկավար 
Հրանտ Կալենտերյանը պատմում է, որ տարիների 
աշխատանքի, իր մասնագիտական գործունեության 
ընթացքում Սուսաննա Կոտինյանի նման աշխատասեր, 
պատասխանատու, իր գործին նվիրված մարդ հազվադեպ 
է հանդիպում:

«Այս ամենով հանդերձ, Սուսաննան բացառիկ 

հատկություն ուներ. չափազանց բարի և համեստ 
անձնավորություն էր»,- ընդգծում է Հրանտ Կալենտերյանը: 

Կլինիկայի ղեկավարին լրացնում է մանկական և 
նորածնային վերակենդանացման կլինիկայի բժիշկ-
օրդինատոր Մարինե Հովակիմյանը: 

«Նա շատ բարի էր, ընկերասեր, կարծես բոլորիս 
մայրիկը լիներ: Մեծ սիրով ու հոգատարությամբ էր 
վերաբերում նորածիններին, կարող էր ժամերով զբաղվել 
նրանց բուժօգնությանը և խնամքին վերաբերող տասնյակ 
հարցերով: Նա մեծ սեր ուներ դեպի մասնագիտությունը, 
դեպի նորածինները, ինչը շատ կարևոր է մեր գործում»,- 
մանրամասնում է գործընկերուհին,  նաև հավելում, որ 
հենց Սուսաննա Կոտինյանն է տարիներ առաջ իրեն բերել 
այս կլինիկա, ծանոթացրել մանկական և նորածնային 
վերակենդանացման ոլորտի աշխատանքին: 

ԵՊԲՀ մանկաբուժության ֆակուլտետի շրջանավարտ 
(սովորել է 1970-1976թթ.)  Սուսաննա Կոտինյանը 2011 
թվականից մինչև 2018 թվականի ամառ աշխատել 
է «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի  
մանկական և նորածնային վերակենդանացման 
կլինիկայում որպես նեոնատոլոգ: Նախքան այդ, 1987-
2011թթ. թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի 
մանկական և նորածնային ինտենսիվ թերապիայի 
բաժնում էր աշխատում, իսկ  1978-1987թթ. մանկաբույժ 
էր թիվ 1 մանկական պոլիկիլինիկայում: Նա Նեոնատալ 
բժշկության հայկական ասոցիացիայի անդամ էր: 

«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր 
բուժքույր Անահիտ Օհանյանը ևս առիթ է ունեցել 7 
տարի աշխատել Սուսաննա Կոտինյանի հետ: Նրա 
գնահատմամբ՝ բժիշկն օժտված էր մարդկային բարձր 
որակներով և շատ լավ մասնագետ էր: 

«Նրա հետ իսկապես շատ հեշտ էր աշխատել, կես խոսքից 
հասկացել ենք միմյանց, հիանալի անձնավորություն 
էր: Կորուստը մեծ է մեզ համար և նկատելի»,- ասում է 
Անահիտ Օհանյանը: 

ՍԵՐԸԴԵՊԻԱՇԽԱՏԱՆՔՆ

ՈՒՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐՆ

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆԷՐ

ԿՅԱՆՔԻՑՎԱՂԱԺԱՄՀԵՌԱՑԱԾ

ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻԿՅԱՆՔՈՒՄ

Գործընկերները խոսոտովանում են, 
որ անցյալ ժամանակով չեն խոսում 
Սուսաննա Կոտինյանի մասին, քանի 
որ նրա մասին  ջերմ հիշողությունները 
չափազանց շատ են: Առհասարակ, 
նրա օրինակը շատ ուսուցողական 
է այն ապագա բժիշկների համար, 
ովքեր որպես մասնագիտացում 
ընտրել են կամ պատրաստվում են 
ընտրել նեոնատոլոգիան:  

ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

34





Nobel Prize laureates Ben Feringa and Frederic Stoddart 
were present at YSMU . The professors are renowned 
scientists in the field of chemistry. The Trio, composed 
of Ben Ferguson, Frederic Stoddart and Jean-Pierre Su-
wage, won the Nobel Prize in chemistry for their work 
on the design and synthesis of molecular chains in 2016.

 YSMU Rector Armen Muradyan welcomed the guests 
and announced that it is a truly memorable day for 
YSMU, as world-renowned scientists are visiting the Uni-
versity, who will also deliver graduation diplomas to the 
first graduates of Hospital Administration Master’s Pro-
gram. He wished the graduates to become effective and 
successful managers. According to the rector’s estima-
tion, the medical university is becoming more and more 
popular with its success every day, and in this respect 
the visit of world-renowned partners is more important. 
The number of Nobel Prize Laureates who visited YSMU 
reached 7, as two years ago 5 laureates had attended 
the medical university: scientists who conducted open 
lectures on biochemistry, physics and medicine in the 
Medical University (in April 2016, biologists Aaron Cia-
caner (Israel), Ada Jonath (Israel), chemist and physi-
cist Dan Sechthman (Israel), dresser John Robin Warren 
(Australia)) and chemist Etienne Negis (Japan)).

The head of the university also stated that respected 
guests were nominated by the Nomination board and 
awarded the title of Honorary Doctor of YSMU by the 
decision of the Scientific Council. The list of Honorary 
Doctors is expanding, but here, according to the tradi-
tion, only the names of individuals who really make a 
great contribution not only to Armenian but also to global 
health or medical developments are entered.

As we have mentioned, the day was particularly sig-
nificant because Nobel Prize winners also participated in 
the ceremony of awarding the first graduates of Hospital 
Administration Master’s Program. Head of “Management 
Mix” Company Raffi Semerjyan also welcomed 25 gradu-
ates and guests of the previous year. It should be noted 
that the Master’s is implemented in collaboration with 
this consulting organization.

Semerjyan emphasized that the goal of the program 

NOBEL PRIZE WINNERS BECAME 
YSMU HONORARY DOCTORS 

AND AWARDED DIPLOMAS TO 
THE FIRST GRADUATES OF THE 
HOSPITAL ADMINISTRATION 

MASTER’S PROGRAM
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is to create a new management mentality in Armenia and 
make this initiative one of the newest and most up-to-date 
educational programs in the world. Mihran Nazaretyan, the 
first minister of healthcare of independent Armenia, also 
welcomed the Alumni and the Nobel Prize winners, and 
hoped that the program alumni would succeed in com-
pleting the organizers’ gap in the health sector. Upon the 
completion of official ceremony, renowned professors de-
livered a lecture that gave students, as well as lecturers an 
opportunity to learn about their work in the field of science, 
which is largely related to current and future molecular 
chains and their application capabilities.

 Ben Feringa emphasized the great importance of believ-
ing in one’s own strengths among young people, as well 
as the desire to achieve new success through imagination 
and diligence.

It should be mentioned that the visit to YSMU became 
possible thanks to Susanna Harutyunyan, an Armenian 
professor at the Groningen University of the Netherlands, 
who initiated the collaboration between Groningen Univer-
sity and  Yerevan State University, so that with the support 
of the European Union Delegation to Armenia, Internation-
al Chemistry Conference (ArmChemFront 2018) was orga-
nized; it took place in Yerevan, on October 22-25.

Syuzanna Harutyunyan also welcomed the guests of the 
event held at YSMU.  As part of the conference, 22 promi-
nent scientists, including two Nobel Prize winners and par-
ticipants of the EU  Horizon 2020 were invited to Armenia. 
More than one hundred scientists from all over the world 
participated in the conference.

The comprehensive program of the conference also in-
cludes lectures by invited scientists, where the latest de-
velopments in the field are presented. The main purpose of 
the Symposium is to provide Armenian scientists, especial-
ly the younger generation, with the opportunity to get ac-
quainted with the best practices in the field, using different 
quality and innovative methods in their work.

The most important message of the conference is the 
need for development of chemistry in Armenia, in line with 
the needs and conditions of our country and the scientific 
achievements of the world.

SCIENCE



TODAY THERE ARE MORE THAN 
50 MILLION PEOPLE WITH 

ALZHEIMER’S DISEASE IN THE 
WORLD - AN INTERNATIONAL 
CONFERENCE HELD AT YSMU

Օn October 26, YSMU hosted an international conference titled “Let’s 
Help Armenia fight against Alzheimer’s Disease Problems”, aimed at help-
ing to raise awareness of Alzheimer’s disease in Armenia. Today there are 
more than 50 million people with Alzheimer’s disease in the world. The 
disease emerges after the age of 60, mostly between 75 and 84 years. 
As Alzheimer’s disease is incurable, main treatment is the improvement 
of life quality of patients. 

At the conference both Armenian and foreign specialists were present. 
YSMU Vice-Rector for Science Konstantin Yenkoyan greeted the partic-
ipants of the conference, noting that the issue being raised is of great 
importance and such conferences have great value for the journey taken 
up by the specialists. Head of the Department of Biochemistry of YSMU, 
Professor Mikhail Aghajanov noted that cooperation with Alzheimer’s 
Disease Association has continued for many years: ““We are study-
ing the mechanisms of disease development, trying to find methods of 
treatment and prevention, while they research how to deal with disease 
development and dissemination, how to help such patients, and how to 
improve their quality of life.”

Mikhail Aghajanov also indicated that people are often ashamed to 
discuss this illness, and the specialists plan various ways of detection of 
the illness. He urged to talk to specialists, as there is nothing shameful 
about that. The professor added that the main causes of the disease are 

alcohol abuse, micro biota of gastrointestinal tract, excess weight, 
severe head injury, as well as loneliness.

“If these problems are eliminated by 25%, 3 million people will not 
be ill with Alzheimer’s” – he added. In his report he also referred to 
understanding of Alzheimer’s. Professor Hovhannes Manvelyan, Head 
of the Department of Neurology of YSMU, presented a report on “The 
Problem of Dementia in Armenia”, and Jane L. Sahakyan, President 
of the “Alzheimer’s Disease Care in Armenia” organization, touched 
upon the topic of “Memory Loss: what is normal and what is not?”. 
Specialist of dementia treatment, Victor Mazmanyan, presented a re-
port titled “Care and Hope”. 

Mikael Narimanyan, the head of the Department of Family Medicine 
of YSMU, noted that the role of family physicians is great in the 
detection of the disease. “There is a need for real steps to enable 
family doctors to be more knowledgeable about this issue and to be 
able to identify the illness” - he said.

Apart from the professors, YSMU 3rd year student Artyom Agh-
abekyan also spoke about the biological bases of Alzheimer’s dis-
ease.

“The disease takes place is in stages: memory loss, mental return 
to childhood, loss of awareness, loss of ability to follow basic hy-
giene. Unfortunately, in most cases the psychological burden of the 
illness falls on the shoulders of their loved ones” – he comments.

At the end of the conference all the participants were awarded 
certificates.

SCIENCE
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Member of the Central Board of the Armenian 
General Benevolent Union, renowned physician, 
philanthropist Levon Nazaryan together with YSMU 
Rector Armen Muradyan and YSMU Vice Rector for 
Clinical Affairs  Armen Minasyan visited university 
hospitals. Being at Mikaelyan Institute of Surgery 
he toured and got acquainted with the activities 
of the hospital. Then the prominent doctor visit-
ed the Heratsi No. 1 hospital where he was greet-
ed warmly. A conference was held at the hospital 
during which presentation was demonstrated to 
both Levon Nazaryan’s activity and to the hospital. 
Hmayak Sisakyan, Head of the General and Inva-
sive Cardiology Department at the Heratsi Univer-
sity Hospital # 1, welcomed the guest, noting that 
Levon Nazaryan’s role in the history of medi-
cine is quite significant.

In his turn, the famous physician noted that 
he was glad to be in Armenia, thanking for 
warm reception. After the conference, Levon 
Nazaryan accompanied by YSMU Rector Ar-
men Muradyan visited the Homeland Defend-
er Rehabilitation Center to get acquainted 
with the conditions for the rehabilitation and 
treatment of soldiers, where he was given a 
souvenir by the soldiers. It should be noted 
that Levon Nazaryan specializes in the field of 
ultrasound examination of muscle diseases. 
He comes from the Nazaryan family, which 
has 400 years of benefactor history.

Due to their donation, Radiology Center of 
Heratsi University Hospital was equipped 
with modern equipment and so the cen-
ter was named “AGBU YSMU Levon and 
Klautia Nazaryan Radiology Center”.

WELL-KNOWN PHYSICIAN, 
PHILANTHROPIST LEVON 

NAZARYAN VISITED 
UNIVERSITY HOSPITALS

Guests



MIKE SARYAN, THE LEADER OF 
THE NETWORK CONNECTING 46 
HOSPITALS FROM 15 STATES OF 
USA, ACKNOWLEDGED AS YSMU 

HONORARY DOCTOR
As an overwhelmingly fortunate week has not ended, today 

YSMU has hosted another prominent healthcare official.  YSMU 
has acknowledged Mike Saryan, the largest “Prime Healthcare 
Services” network manager with 46 hospitals in 15 USA states, 
the Honorary Doctor of the Year. 

Mike Saryan active member of the Armenian community 
and philanthropist had included in the list of top 25 health 
executive directors published by Modern Healthcare magazine 
in May 2017. Committee of the Recognition and the Scientific 
Council, taking into account Mike Saryan’s contribution to the 
development of medicine, determined Mike Saryan as the 
ordinal member of the series of Honorary Doctors of YSMU.  The 
long-term healthcare professional confessed that he’s proud 

of being awarded this title. Mike Saryan responded to the 
various questions of the audience concerning both the health 
care and the details of his professional career. He briefly told 
about the features of the American healthcare system and 
the activities of insurance mechanisms. He underlined that 
he was ready to support and has been supporting Armenian 
healthcare organizations for years, including giving priority 
to provincial medical centers. Speaking about the healthcare 
system, he highlighted the need to introduce quality 
standards.

YSMU Rector Armen Muradyan thanked our distinguished 
compatriot for his visit to the University and further 
opportunities for cooperation. Mike Sarian has been the 

President of Hospital Operations for Prime Healthcare 
Services since 2012. More than 43,500 people work in 
44 branches of the medical organization. The network 
had only 18 hospitals when M. Sarian took over the 
president’s duties. Our compatriot has 25 years of 
experience in the field of healthcare, and despite his 
professional business, he is an active speaker of issues 
of concern to the Armenian community. He gives great 
importance to education and Armenian schools.

  In 2015, he was awarded the prestigious Ellis 
Island Medal of Honor for his contributions to America, 
the Armenian community of California and Armenia. 
After meeting with students and professors also 
visited university hospitals, got acquainted with the 
functioning of hospital complexes.
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At the Yerevan State Medical University after Mkhitar 
Heratsi a special meeting of the Scientific Council was 
convened, during which the Vice President of the Rus-
sian Academy of Sciences, Head of the Department of 
Medical Nano biotechnology at the University of Piro-
gov Vladimir Chekhonin was awarded the title of Hon-
orary Doctor of YSMU.

The proposal of the nomination committee and the 
decision of the Academic Council were read by the 
Chair of the Committee, Professor of the Histology, Ar-
tashes Aznauryan.

YSMU Rector Armen Muradyan noted that the meet-
ing of the Scientific Council is special. He noted that 
YSMU Honorary Doctor is awarded by the renowned 
representatives of medicine whose contributions 
are invaluable in the development of the health-
care and this tradition will be continuous.

Vice President of the Russian Academy of Sci-
ences Vladimir Chekhonin thanked for such an 
honor he was given for his humble scientific ac-
tivity.

Head of the Department of Medical Nano bio-
technology at the Medical and Biological Faculty 
at the Pirogov University noted that he had vari-
ous occasions to work with many famous Arme-
nian physicians.

He highlighted the importance of parallel devel-
opment of science in Armenia and Russia. Then 
the renowned specialist delivered a lecture on 
“Application of Innovative Biotechnologies in 
Brain Research” for YSMU professors and stu-
dents. He thoroughly touched upon the imple-
mentation of innovative research in the field of 
medicine.

YSMU Vice-Rector for Scientific Affairs  Kon-
stantin Yenkoyan reminded those present that 
Vladimir Chekhonin is teaching for the second 
time in YSMU. In September, he delivered a 
lecture on “Biotechnological Innovations in the 
Diagnosis and Treatment of Cerebral Tumors.”

There are also plans to expand cooperation 
in the field of science in the near future. At the 
end of the event, the physician answered the 
questions of the participants.

LEADING RUSSIAN SCIENTIST 
VLADIMIR CHEKHONIN- 

HONORARY DOCTOR OF YSMU

EDUCATION



It is 1988.The 80th anniversary of the founder 
of Armenian Medicine Mkhitar heratsi was cele-
brated in YSMU.

But the celebration of the medical doctor was 
only one side.There was another one, actually the 
most important one the, the trajectories of which 
led to stressful September days, strikes and sit-in 
hunger strikes.

It was right in those days that the future doctors 
spoke with the demand to name their University 
after Mkhitar Heratsi. Twenty years ago when 
Heratsi’s 850th anniversary was celebrated. But 
the suggestion was refused by the authorities of 
thos time qualifying it as nationalistic. 

In 1988 the suggestion was made the decision 
was after Soviet Ministers. There was only the 
hope that in the next academic year the fresh-
men, during their oath will proudly announce 
:”becoming students of medical institute…”

In May 1989 Armenian Council of Minis-
ters of USSR , accepting the suggestion of the 
Ministry of Healthcare makes the decision to 
rename  “ Labor of Red Flag Yerevan State 
Medical Institute as Labor of Red Flag Yere-
van State Medical Institute after Mkhitar Her-
atsi”.

Future Doctor
Issued N13-14 (1193-1194), 2005 

Among the representatives of different 
spheres of Armenian culture in the 9-14th 
centuries, doctors, who continued to preserve 

the achievements of advanced medicine in the 
ancient countries, while stimulating our nation’s 
original medical culture, had a special place.

In the history of our nation, Cilician medicine, 
to which the scientific and practical activities of 
Mkhitar Heratsi are connected, is considered to 
be the most developed of those times.

One of the works of Heratsi, the founder of Ar-
menian classical medicine, tells the reader about 
the author as an experienced professional and 
prominent educator, who has brought up many 
generations of doctors.

The works of Mkhitar Heratsi have attracted the 
attention of various medical practitioners, which 
shows that his work goes beyond the national 
context.

Although being young, Mkhitar Heratsi was 
known as a skilled doctor in Kilikia. Despite his 

MKHITAR HERATSI- 900

Heratsi N 1 Hospital Clinic
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close relationship with the clergy, Heratsi’s works 
are neither mystical nor spiritual-theological.

Mkhitar Heratsi’s masterpiece, “The Consola-
tion of the Soul”, was written in 1184, translated 
into different languages and republished several 
times. In this work, for the first time in the history 
of medicine, he speaks about bacteria, the spread 
and development of diseases through microbes. 
He has also paid serious attention to psychiatry, 
giving music a great value in the treatment of 
mental illnesses.

Heratsi also wrote about eye diseases, mention-
ing their types and methods of treatment. He has 
applied combined treatment methodology, name-
ly, medicinal, nutritional and physical. None of the 
Heratsi’s works have been preserved completely.

The great physician became the founder of Ar-
menian classical medicine and educated genera-
tions with his works. Many doctors continued his 
work in Armenia.

The study of his scientific heritage, which began 
one and a half century ago, entered a new phase. 
The rich experience of the great physician in the 
field of herbal medicine has become a subject of 
serious attention and research for contemporary 
medicine.

In 1908, German scientist Ernst Zeidel learned 
Armenian for the particular purpose to study the 
works․

The high school in Yerevan named 
after Mkhitar Heratsi

Based on the law adopted in 1993 «Mkhitar 
Heratsi» medal is awarded for the activities , 
high professionalism as well as for prominent  

charitable activities  in the filed of RA 
Healthcare. Since August 9th, 2014 the medal 
is awarded for the service, high professional 

practical  activities realized in the filed of 
RA healthcare and medicine as well as for 
valuable charitable activities. According to 

RA  Constitution the medal is awarded by RA 
President.

The square named 
after Mkhitar Heratsi

Anniversary
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