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վել է Հ
 այրե
նիքի պաշտպանի վերականգնո
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լու գլխավոր
նպատակին. Արա Նազարյան
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յունից

Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով

36
36
37

Փետրվարի 21-ը մայրենի լեզվի միջազգային օրն է
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նի մասին

40-47

For international students

The Homeland Defender Rehabilitation Center opened at Abovyan 58
Summary of 2016-2017 works of the academic year
Head of the Center for Nutrition and Weight Control at Boston Medical Center
Karolin Apovyan is a visiting Professor at YSMU
Another success in the field of science
Studies on the impact of the environment on food and plants will be expanded
University Hospital Microbiological Labs Receive International Quality Recognition Certificate
The only Armenian in the House of Lords - Ara Darzi: Armenian people are special
Frits Rosendaal: I don’t know any negative side about being a doctor
S taying true to one’s main reasons to become a physician
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Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր

Նախագահ Սերժ Սարգսյանը
հունվարի 29-ին այցելեց ԵՊԲՀ
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային
համալիրի մասնաշենքում՝ Երևա
նի առաջին քաղաքային հիվանդա
նոցում, տեղակայված Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական
կենտրոն, որը ստեղծվել է Երևա
նի Մխիթար Հերացու անվան պե
տական բժշկական համալսարանի,
«Աջակցություն վիրավոր զինվորնե
րին և զինհաշմանդամ
ն երին» հասա
րակական կազմակերպության և ՀՀ
պաշտպանության նախարարության
համագործակցության արդյունքում՝
Հանրապետության
նախագահի
աջակցությամբ և բազմաթիվ բա
րերարների ու անհատների կողմից
տրամադրված միջոցների շնորհիվ:

Նախագահը զրուցել է
կենտրոնում արդեն իսկ իրենց
վերականգնողական բուժումը
ստացող հայրենիքի
պաշտպանների հետ
Հանրապետության
նախագահը
պաշտպանության
նախարար
Վիգեն Սարգսյանի, ԵՊԲՀ ռեկ

տոր Արմեն Մուրադյանի, «Աջակ
ցություն վիրավոր զինվորներին
և զինհաշմանդամ
ն երին» հասա
րակական
կազմակերպության
նախագահ Հայկուհի Մինասյանի
և բարերարների ուղեկցությամբ
շրջայց է կատարել վերականգնո
ղական կենտրոնում, ծանոթացել
իր նախորդ այցից հետո չափա
զանց կարճ ժամ
կ ետում՝ ընդամենը
մի քանի ամսում, կատարված մեծ

ծավալի աշխատանքներին, հա
տուկ զինհաշմանդամ
ն երի համար
հիմնված վերականգնողական մաս
նագիտական կենտրոնի ընթացիկ
գործունեությանն ու զարգացման
հետագա ծրագրերին: Նախագահը
զրուցել է նաև կենտրոնում արդեն
իսկ իրենց վերականգնողական բու
ժումը ստացող հայրենիքի պաշտ
պանների հետ:

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր

Առողջական խնդիրներից
բացի լուծվելու են նաև
զինվորական հաշմանդամ
ն ե
րի սոցիալական ինտեգրման,
կրթության և
աշխատանքի հարցերը

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի
հավաստմամբ՝ կենտրոնը գործելու
է որպես ամբողջական վերականգ
նողական համալիր, որտեղ զինվո
րական հաշմանդամ
ն երի առողջա
կան խնդիրներից բացի լուծվելու
են նաև սոցիալական ինտեգրման,

կրթության և աշխատանքի հար
ցեր, այն հագեցած է գերժամանա
կակից վերականգնողական սար
քերով և տարածաշրջանում միակն
է
իր
հնարավորություններով:
Արմեն Մուրադյանը շնորհակալութ
յուն է հայտնել Հանրապետության
նախագահին՝ կենտրոնի գաղափա
րին, ինչպես նաև նախատեսված
կարճ ժամ
կ ետում անհավանական
թվացող նախագծի իրագործմանն
ի սկզբանե հավատ ընծայելու և
պատվաբեր ու պատասխանատու
այս նախաձեռնության իրագործման
շնորհիվ պետությանն ու ժողովրդին
ծառայելու հնարավորության հա
մար: Ռեկտորն այս նախագծի իրա
գործման հարցում բեկում
ն ային է
համարել անցած տարվա հուլիսի 12ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի այ
ցը կենտրոնի շինհրապարակ, որը,
ըստ նրա, նոր խթան հանդիսացավ
հետագա աշխատանքի համար:
Հանրապետության
նախագահը
երախտագիտություն է հայտնել ան
չափ կարևոր այս գաղափարն իրա
կանություն դարձրած բոլոր անձանց
և առաջին հերթին՝ այստեղ իրենց
վերականգնողական բուժումն անց
նող հայրենիքի պաշտպաններին՝
նվիրումի ու անմ
ն ացորդ ծառայութ
յան համար: Նախագահը հորդորել
է զինհաշմանդամ
ն երին նույնպիսի
կամք ցուցաբերել բուժման ընթաց
քում և կենտրոնի մասնագիտական
թիմի հետ միասին ամեն ինչ անել
շուտափույթ բուժվելու համար:

«Հենաշարժողական խնդիրներով
զինվորների համար այս կենտրո
նը վերականգնողական բուժում
է իրականացնելու: Այն տղանե
րը, ով
քեր ցան
կութ
յուն էին հայտ
նում մեկնելու արտերկիր, այսօր

արդեն
Հայաստանում
կարող
են լիովին ապաքինվել համա
պատասխան մասնագետների և
գերժամանակակից սարքավորում
ների
օգնությամբ»,-լրագրողների
հետ զրույցում ասաց ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանը:

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր
Կենտրոնի ստեղծման
պատմության մասին

«Աջակցություն վիրավոր զինվոր
ներին և զինհաշմանդամ
ն երին» հա
սարակական կազմակերպության
նախագահ, Հայրենիքի պաշտպանի
վերականգնողական
կենտրոնի
տնօրեն
Հայկուհի
Մինասյանի
խոս
քով՝
թիմն ա
մեն ինչ ա
նե
լու
է, որպեսզի զինհաշմանդամ
ն ե
րը անհրաժեշտ բուժում ստանան
Հայաստանում:
«Կարծում եմ, որ այս կենտրոնի
բացումից հետո զինվորներն այլևս
արտերկիր գնալու կարիք չեն ունե
նա»,- ընդգծեց Հայկուհին:
Նա պատմեց, որ կենտրոնի
ստեղծման գաղափարը առաջացել
է ապրիլյան պատերազմից հետո,
երբ անհրաժեշտություն էր առաջա
ցել մարտական գործողությունների
ժամանակ վիրավորված զինվոր
ների բուժումը կազմակերպել ար
տերկրում, քանի որ Հայաստանում
գործող վերականգնողական կենտ

րիների: Ապրիլյան պատերազմից
հետո մասնագետները կամավոր
սկզբունքով զինվորական հոսպի
տալ գնա
ցին, նրանք սկսե
ցին աշ
խատել վիրավոր զինվորների հետ,

րոնները համապատասխան հա
գեցվածություն չունեն:
«Ապրիլյան պատերազմի օրերին
շատերը խոսում էին ողնաշարի,
գանգուղեղի վնասվածք ստացած
զինվորների բուժումը արտերկրում
կազմակերպելու մասին: Դրսում
վերականգնողական կենտրոնում
բուժումը բավականին թանկ ար
ժե, իսկ վերականգնողական բու
ժումն ամիսների հարց չէ, այլ տա

այնպիսի արդյունքներ գրանցվե
ցին, որոնք շատերի համար զար
մանալի էին: Ծրագիր կազմեցինք,
ներկայացրեցինք այն ժամանակ
առողջապահության
նախարար
Արմեն Մուրադյանին: Արդյունքում՝
որոշվեց ստեղծել այս կենտրոնը
և աջակցել մեր զինհաշմանդամ
ներին»,-մանրամասնեց Հայկուհի
Մինասյանը:
Հաջորդիվ լայնածավալ աշխա

տանքներ են կատարվել, որպեսզի
գտնեն տարբեր տարիներին վիրա
վորված զինհաշմանդամ
ն երին:
«Զինվորներ կային, որոնք տարի
ներ շարունակ գամված էին անկող
նում, սակայն հիմա վերականգող
նական բուժում
ն երից հետո արդեն
ոտքի են կանգնել: Որևէ զինհաշ
ման
դամ ան
տես
ված չպետք է լի
նի»,- ասաց Հայկուհի Մինասյանը:

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր
 ero-G` քայլվածքի և
Z
հավասարակշռության
համակարգ

Հայրենիքի պաշտպանի վերա
կանգնողական կենտրոնը հագե
ցած է ժամանակակից սարքա
վորում
ն երով, որոնք լիովին բա
վարար են վերականգնողական
բուժումը հավուր պատշաճի իրա
կանացնելու համար: Ի թիվս եր
կու տասնյակից ավելի նորագույն
սարքավորում
ն երի, կենտրոնը հա
գեցած է նաև Zero-G քայլվածքի և
հավասարակշռության համակար
գով: Տարածաշրջանում այս սարքը
միակն է, և քայլելու ունակությունը
վերականգնելու լավագույն հնարա
վորություններից է: Սարքը ստեղ
ծել է մասնագիտությամբ բժիշկ Ջո
Հիդլերը (Joe Hidler), ով ևս Երևան
էր ժամանել կենտրոնի բացմանը
մասնակցելու նպատակով:
«Այս համակարգը ստեղծել եմ,
երբ Վաշինգտոնում Ազգային վե
րականգնողական կենտրոնի տնօ
րենն էի: Այս սարքն օգտագործում
են Միացյալ Նահանգների առա
ջադեմ վերականգնողական կենտ
րոններում, Եվրոպայում, հիմա ար
դեն նաև Մերձավոր Արևելքում և
Հայաստանում»,- նշեց սարքի հեղի
նակը:
Նշենք, որ ներկայումս կենտրոնում
բուժվում են Ապրիլյան պատերազ
մի ընթացքում ծանր վիրավորված
զինծառայողները: Կենտրոնի ղեկա

վարությունը այստեղ բուժում ստա
նալու հատուկ հերթագրման կարգ
է մշակել` հաշվի առնելով, որ ցան
կացողները կարող են շատ լինել:
Կենտրոնը ապահովելու է ոչ միայն
այստեղ
բուժվող
առողջական
խնդիրների լուծումը, այլև կրթա
կան, սոցիալական, մշակութային
ուղղվածության նախաձեռնություն
ներ է կյանքի կոչելու:

Նորաբաց կենտրոնի տարած
քում առաջիկայում գործելու է նաև
բացօթյա սրճարան, որտեղ իրենց
հանգիստը կարող են անցկացնել
վերականգնողական բուժում ստա
ցող տղաները: Նշենք, որ վերա
կանգնողական բուժումը նորաբաց
կենտրոնում իրականացվում է ան
վճար:

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր

ԵՊԲՀ ՆԱՀ ԱՊ ԵՏՆ ԵՐՆ ՈՒ ԲԺԻՇԿՆ ԵՐՆ
ԱՅՑ ԵԼ ԵՑ ԻՆ Հ
 ԱՅՐ ԵՆ ԻՔ Ի ՊԱՇՏՊ ԱՆ Ի
ՎԵՐ ԱԿ ԱՆԳՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ ԿԵՆՏՐ ՈՆ
Վիրավոր և հաշմանդամություն ունեցող զին
ծառայողների համար բացված Հայրենիքի
պաշտպանի վերականգնողական կենտրո
նում կրկին մարդաշատ էր: Անվանի բժիշկնե
րը, ԵՊԲՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը,
«Հերացի» և «Մուրացան» համալսարանական
հիվանդանոցների բժիշկներն ու բուժաշխա
տողները շրջայց կատարեցին վերականգնողա
կան կենտրոնում:
ԵՊԲՀ անվանի բժիշկների ու գիտնականների
վերջին այցից հետո անցել է երկու ամիս, սա
կայն կարճ ժամանակահատվածում իրակա
նացված հսկայածավալ վերանորոգման, ներ
քին հարդարման ու վերազինման աշխատանք
ների շնորհիվ պատմական նշանակություն
ունեցող շենքը մուտքից սկսած բոլորովին այլ,
շքեղ տեսք ունի:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի ուղեկցու
թյամբ համալսարանականները ծանոթացան
թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի 100-ամ
յա ճանապարհ անցած մասնաշենքում կա
տարված աշխատանքներին: Ռեկտորը նշեց,
որ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողա
կան կենտրոնը սոցիալական նշանակության
կարևորագույն ծրագիր է, որը ստեղծվել է Եր
ևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի և ՀՀ պաշտպա
նության նախարարության գործակցությամբ ՝
Հանրապետության նախագահի աջակցությամբ
և բարերարների ու անհատների տրամադրած
միջոցներով։
Այժմ մասնաշենքի 3-րդ և 4-րդ հ
 արկում շին
աշխատանքները շարունակվում են: Արդեն մի
քանի շաբաթ է, ինչ հերոս տղաները հնարա
վորություն ունեն վերականգնողական բուժում
ստանալ տարածաշրջանում եզակի սարքերով
և արհեստավարժ թիմի օգնությամբ:
Բուհի ղեկավարն ընդգծեց, որ իրականացված
աշխատանքները երկար տարիների համար են,
կատարված են հիմ
ն ովին, և որակն առաջնա
հերթություն է եղել։ Արմեն Մուրադյանը տեղե
կացրեց նաև, որ կենտրոնում ծրագրվում է հիմ
նել նաև վերականգնողական բուժման ամբիոն:
Հենց մուտքից կենտրոնը չի կորցրել նաև իր
պատմական շունչը: Հայրենիքի պաշտպանի
վերականգնողական կենտրոնում անուն առ
անուն հիշում են ու առաջիկայում էլ կմեծարեն
բժշկագիտության անվանի ներկայացուցիչնե
րին, կենդանի լեգենդներին, մարդկանց ովքեր
մեծ ավանդ ունեն մեր երկրում բժշկագիտու
թյան զարգացման գործում:

Սոցիալական կարևոր նշանակության ծրագիր

Պատմական

ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ

Ա

րդեն 104-ամյա կենսագրություն ունեցող
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցը այսօր էլ գործում է նույն նպատա
կադրմամբ, ինչին կոչված էր հիմ
ն ադրման օրվանից՝
1914 թվականից: Մեծ է առաջին հիվանդանոցի դե
րը Հայաստանում բժշկագիտության ավանդույթնե
րի ձևավորման և հետագա զարգացման գործում:
Առողջապահական համակարգի հիմքում գտնվող
այս կառույցի ավելի քան մեկդարյա կենսագրությու
նը լի է ոլորտի ձեռքբերում
ն երը ամփոփող էջերով:
Երևանում առաջին բուժարանի և հիվանդանոցի
կազմակերպման նախաձեռնությունը պատկանում է
Լևոն Տիգրանյանին: Թե ինչպիսի դժվարություննե
րի է հանդիպել Տիգրանյանն այդ գործում` վկայում
են Հայաստանի կենտրոնական արխիվում պահվող
«Երևանի բուժարանի և հիվանդանոցի կազմակեր
պում» մեծածավալ փաթեթի փաստաթղթերը:
Շուրջ 10 տարի ձգձգվելուց հետո հայ առաջավոր
բժիշկների նախաձեռնությամբ առաջին անգամ
Երևանում 1890-ին բացվում է բուժարան, հետա
գա
յում` 3 տա
րի անց, բու
ժա
րա
նին կից բաց
վում է
նոր` 12 մահճակալանոց հիվանդանոց, որի մահճակալների
թիվը 1908-ին հասնում է 40-ի: Երևանում ստեղծված քաղա
քային առաջին բուժհիմ
ն արկը` քաղաքային հիվանդանոցը,
անշուշտ, չափազանց խղճուկ էր իր կահավորմամբ, առավել
ևս իր գործունեությամբ, սակայն, որպես երևույթ, շատ կար
ևոր հանգամանք էր, որը կարող էր էականորեն բարելավել
բժշկական օգնության դրվածքը և որակը Երևանի գավառում
և գավառական կենտրոնում` Երևան քաղաքում: Բուժարանը
բացվեց մասնավոր մի տան մեջ, իսկ անձնակազմի կազմում
էին վարիչը, բժիշկը, ֆելդշերը և մանկաբարձը: Այս հիմ
ն ար
կությունը բացվել էր Երևան քաղաքի ինքնակառավարման
համակարգում և, համաձայն «ուստավի», այստեղ կարող էին
ընդունվել բոլորն առանց բացառության` անկախ կոչումից,
տարիքից, սեռից: Բուժարանը վճարովի էր, հիվանդը խորհր
դատվության համար վճարում էր 40 կոպեկ, իսկ չունևորները
սպասարկվում էին անվճար: Այս բուժարանի հաջողությունը
քաղաքային վարչություններին դրդեց բացել նաև հիվանդա
նոց: 1893-ին փետրվարի 1-ին բացվեց ոչ մեծ հիվանդանոց`
12 մահճակալով, սակայն հետագայում մահճակալների թիվն
ավելացավ: Նախապես այդ հիվանդանոցն ուներ թերապև
տիկ և վիրաբուժական բաժանմունքներ: Հետագայում` հի
վանդանոցի ընդլայնման ընթացքում ավելացավ 5 մահճակալ`
վեներական հիվանդություններով հիվանդ կանանց համար:
Բացի այդ` հիվանդանոցում սկսեցին ընդունվել նաև հոգեկան
խնդիրներով հիվանդներ: Հիվանդանոցի վիճակը հասավ
ծայրահեղ դրության մահճակալների թվի պատճառով: Չնա
յած տեղափոխությանը նոր առավել ընդարձակ շենք, այնուա
մենայնիվ, շենքի վիճակը և անհարմարությունները նրանում
մնում էին բավականին անհանգստացնող:
Այսպիսով` Երևան քաղաքում 1914-ին տվյալներով գործում
էին քաղաքային հիվանդանոցը, աչքի հիվանդությունների
բուժարանը, բանտի հիվանդանոցը, հոգեկան հիվանդութ
յունների խնամատարության տունը: Երևանի նահանգում
չկար ծննդաբերական ոչ մի մահճակալ: Քաղաքային դու
ման 1906-ին մի քանի նիստ է հրավիրում` օրակարգում ունե
նալով մեկ հարց` հիվանդանոցի կառուցումն ու դրա համար
գումար գտնելը: Հիվանդանոցի ստեղծմամբ մտահոգ` իր օգ
նությունն առաջարկեց Նիկոլայ Շուստովը, որի օրինակին
հետևեցին այլ բարերարներ ևս: Դուման, ոգևորված այս և
այլ նվիրատվություններով, որոշում է 100 մահճակալով հի
վանդանոց կառուցել` նախագծի համար հատկացնելով 1.000
ռուբլի: Ճարտարապետի ընտրությունը կանգ է առնում Պողոս

Զուրաբյանի` նույն ինքը` Պավել Զուրաբովի վրա, ով արդեն
հայտնի էր Թիֆլիսի Արամյան և Զուբալով հիվանդանոցնե
րի նախագծերով: Վերջապես, 1914-ին, ներկայիս Աբովյան 54
հասցեում դրվում է քաղաքային հիվանդանոցի հիմքը: 1916-ի
սկզբին արդեն կանգուն էր երկհարկանի հիվանդանոցի շեն
քը, իսկ ամռանը սկսվեցին ներքին հարդարման աշխատանք
ները: 1917-ին, երբ առաջին աշխարհամարտը դեռևս ընթացքի
մեջ էր, ու Երևանում տեղակայված էին կովկասյան ճակատում
կռվող բազմաթիվ զորամասեր, հիվանդանոցի արդեն շահա
գործման պատրաստ շենքը անցնում է Ելիզավետպոլի գնդի
տրամադրության տակ: Սակայն, որպես զինվորական հոսպի
տալ, այն քիչ է ծառայում, քանի որ նույն տարվա նոյեմբերին
տեղի ունեցած բոլշևիկյան հեղաշրջումից հետո ռուսական
զինուժը սկսում է տարերայնորեն լքել մեր տարածաշրջանը:
Հաջորդ տարին 1918 թվականն էր` հայոց համար հիշարժան
ու բեկում
ն ային թվական: Հռչակվում է Հայաստանի անկախ
հանրապետությունը, գաղթականներով լեցուն, համաճարակ
ներից շնչասպառ երկրում բուժհիմ
ն արկներն առավել քան
անհրաժեշտ ու կարևոր էին: Նույն տարում հիվանդանոցում
բացվում են վիրաբուժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական
և թերապևտիկ բաժանմունքները, և շենքը սկսում է գործել
ըստ նշանակության: Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո,
բարեբախտաբար, հիվանդանոցը չի տրվում այլ գերատես
չության և գործում է առողջապահության ժողկոմատի կազ
մում: Այսպիսին էր գործերի դրվածքը նահանգի միակ` Եր
ևանի քաղաքային հիվանդանոցում, որը անվանակոչված էր
առաջին քաղաքային հիվանդանոց. հիվանդանոց, որի պաշ
տոնական բացումը կայացավ 1919-ի դեկտեմբերի 1-ին: 1920
թվականի փետրվարի 11-ին բացվեց մանկաբարձաֆելդշերա
կան դպրոց: 1930-ական թվականներին որոշվում է շենքի վրա
ավելացնել նաև երրորդ հարկը, 1970-ական թվականներին
այն ամրացվում է: Քաղաքային հիվանդանոցի տեղն ու դիր
քը 1920-30-ական թվականներին Ալեքսանդր Թամանյանին
թելադրում են մայրաքաղաքի առողջապահական ավանը
տեղադրել գլխավոր հատակագծի հենց այս հատվածում, և
մ
ն ացած շենքերի նախագծումը հարմարեցնել հիվանդանոցի
շենքի հետ: Հետագայում ստացվում է առողջապահական հա
մալիր, որի սիրտը, ասես, դառնում է սև տուֆից կառուցված
առաջնեկը: Տասնամյակներ շարունակ թիվ 1 հիվանդանո
ցը, որը, ի դեպ, նախկինում կրում էր Լենինի անունը, Երևա
նի գլխավոր բժշկական կենտրոնն էր, գործում էր թե՛ որպես
շտապօգնության, թե՛ որպես հանրապետական հիվանդանոց:

Պատմական

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Միրզոյանի և ուրիշների բարձրորակ մասնագի
տական կոնսուլտացիաները: Պատերազմի տա
րիներին հանրապետությունում տեղակայված էին
զգալի թվով էվակոհոսպիտալներ, որտեղ այլազգի
բժիշկների հետ անձնուրաց աշխատանք էին կա
տարում նաև մեր կլինիկայի բժիշկները: Խոսելով
Հայաստանում հետպատերազմական տարինե
րին և ժողովրդական տնտեսության զարգացման
յոթնամյակի ընթացքում վիրաբուժության հաջո
ղությունների մասին` անհրաժեշտ է նշել ՍՍՀՄ
բժշկական գիտությունների ակադեմիայի թղթա
կից-անդամ, պրոֆեսոր Ռ. Յոլյանի, պրոֆեսորներ
Ս. Շարիմանյանի, Ռ. Պարոնյանի, Հայկական ՍՍՀ
գիտությունների ակադեմիայի թղթակից-անդամ Ի.
Գևորգյանի խոշոր ծառայություններն այդ գործում:

ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԸ
ԴԱՐՁԱՎ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

Այպիսով, Երևանի առաջին հիվանդանոցի պատմության մեջ
սկսվում է զարգացման բոլորովին նոր շրջան: Այն, որ առաջին
հիվանդանոցի բացումը թելադրված էր ժամանակի հրամայա
կանով, երևաց հիվանդների շարժի հանգամանքում` այդ բա
ժանմունքի գոյության հենց առաջին 4 ամիսների ընթացքում:
Երևանում գործող միակ կլինիկական ախտորոշման լաբորա
տորիան, ֆիզիոթերապևտիկ և ռենտգեն կաբինետները գոր
ծում էին առաջին հիվանդանոցում:
20-ական թվականների սկզբներին ծանր էր վիճակը
Հայաստանում: Լավ դրության մեջ չէր նաև հանրապետական
առաջին հիվանդանոցը: Եվրոպայի, Ռուսաստանի ճանաչ
ված համալսարանների շրջանավարտները, ովքեր այդ տարի
ներին կազմում էին առաջին հիվանդանոցի բժշկական կազմի
կորիզը, հազիվ թե հանդուրժեին այդպիսի իրավիճակ: Թեև
հասկանալի է, որ սուղ էին պայմանները, ծանր` ժամանակնե
րը: Պատմական նշանակություն ունեցավ 1922-ի նոյեմբերը.
Երևանի նորաստեղծ պետական համալսարանում ստեղծ
վեց բժշկական ֆակուլտետ, որը 1926-27ուստարում տվեց իր
առաջին 32 շրջանավարտները, ապա 1930-ին առանձնացվեց
և նրա բազայի վրա ստեղծվեց բժշկական ինստիտուտը: Ար
խիվային փաստաթղթերը վկայում են, որ առաջին հիվանդա
նոցը վերադարձել է իր շենքը` 1922-ին:
1940-ին Երևանի բժշկական ինստիտուտն ավարտեցին
89 ուսանողներ: Բժշկական ինստիտուտն ուներ 35 ամբիոն
ների վարիչներ, որոնցից 19-ը պրոֆեսորներ էին, իսկ 15-ը`
դոցենտներ: Բացի այդ` բժշկական ինստիտուտի ամբիոն
ներում աշխատում էին ևս 1 պրոֆեսոր, 11 դոցենտ, 14 ավագ
դասախոս ու ասիստենտ և 73 դասախոս: Էվակոհոսպիտալ
ների համար կադրեր պատրաստելու գործին ակտիվ մաս
նակցություն էին ունենում Երևանի բժշկական ինստիտուտի
պրոֆեսորները և մյուս դասախոսները: Հայրենական պա
տերազմի առաջին տարում ռազմաճակատ մեկնելու պատ
ճառով առաջին հիվանդանոցի բժիշկների թիվը պակասեց
16.2%-ով: Սակայն 1942-ին Երևանի բժշկական ինստիտուտն
ունեցավ 224 շրջանավարտ: Բացի այդ` ֆաշիստական զորքե
րի կողմից օկուպացված տարածքներից Հայաստան էվակո
ւացվեցին ոչ քիչ թվով բժիշկներ, որի հետևանքով բժիշկների
թիվը նախապատերազմյան տարվա մակարդակից ավելա
ցավ 6.4%-ով: Հոսպիտալների աշխատանքներին մեծապես
նպաստում էին մեր երախտավորների` Լ. Հովհաննիսյանի,
Ս. Մելիք-Ադամյանի, Ռ. Գյանջեցյանի, Ա. Մեհրաբյանի,
Հ. Հարությունյանի, Բ. Մելիք-Մուսյանի, Վ. Ավագյանի, Գ.

Հայտնի է, որ աշխարհի լավագույն հիվանդանոց
ները, բուժական կենտրոնները համալսարանական
կլինիկաներն են, թեկուզ այն պարզ պատճառով,
որ կլինիկաներում միաժամանակ բուժմամբ և բժշկագիտութ
յամբ զբաղվող կլինիցիստ դասախոսները ամենաբարձր
որակավորում ունեցող բժիշկներն են: Այսպես է ողջ քաղաքա
կիրթ աշխարհում, ահա ինչու` բժշկական բոլոր բուհերն ունեն
իրենց կլինիկաները: Այս գիտակցությամբ, 1995-ի որոշմամբ,
ՀՀ կառավարությունը Երևանի Մ. Հերացու անվան պետա
կան բժշկական համալսարանում ուսում
ն ական գործընթացի
և հետդիպլոմային ուսուցման լավագույնս կազմակերպման
նպատակով, համալսարանի հարևանությամբ գտնվող բուժ
հիմ
ն արկների համալիրը` Երևանի առաջին կլինիկական
հիվանդանոցը, առաջին մանկական կլինիկական հիվան
դանոցը, երկրորդ ծննդատունը, աչքի մանկական կլինիկան
Երևանի քաղխորհրդի գործկոմի ենթակայությունից հանձնեց
ՀՀ առողջապահության նախարարության ենթակայությա
նը: 2001-ի որոշմամբ, ՀՀ կառավարությունն այդ կլինիկա
ները հանեց համալսարանի ենթակայությունից և հանձնեց
քաղաքապետարանի ենթակայությանը: ՀՀ կառավարութ
յան 2002-ի որոշմամբ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանը վերակազմավորվեց
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, նրա կառա
վարումը վերապահվեց ՀՀ կրթության և գիտության նախա
րարությանը, համալսարանի գործունեության առարկան և
նպատակը համարվեց կրթական, գիտական, բուժական,
կանխարգելիչ,փորձագիտական, խորհրդատվական, ուսում
նագիտաարտադրական, հրատարակչական գործունեութ
յան իրականացումը և, իր իսկ` 2001-ի օգոստոսի 6-ի որոշման
մեջ կատարելով լրացում
ն եր ու փոփոխություններ, կարգադ
րեց մինչև 2002-ի հունիսի 1-ը «Համալսարանական առաջին
կլինիկական հիվանդանոց» և «Համալսարանական առա
ջին մանկական հիվանդանոց» դուստր ձեռնարկություննե
րի պարտավորությունները փոխանցել, պահանջները զիջել,
գույքը` բացառությամբ շենքերի, շինությունների, ինչպես նաև
նվազագույն աշխատավարձի տասհազարապատիկից ավելի
արժողությամբ գույքի, հանձնել «Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարան» ոչ առևտրային
կազմակերպությանը: «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական
համալիրը ԵՊԲՀ-ի կազմում ընդգրկելը հնարավորություն է
տվել համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնա
կազմին ներգրավել բուժական գործում` համադրելով կրթա
կան, գիտական և պրակտիկ գործընթացները:

Գիտություն
ԵՊԲՀ համաժողովը միավորել էր արտերկրի խոշորագույն մասնագետներին

ԹՐՈՄԲՈԶԸ՝ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 4 ՄԱՐԴՈՒՑ
1-Ի ՄԱՀՎԱՆ ՊԱՏՃԱՌ
Թրոմբոզն առողջապահական,
բժշկագիտական ոլորտի կարևոր
հիմ
ն ախնդիրներից է
ամբողջ աշխարհում:
«Ամեն ինչ թրոմբոզի մասին» միջազգային համաժո
ղովը ԵՊԲՀ-ում մեկտեղեց արտերկրի և Հայաստանի
ավելի քան 500 մասնագետի, որոնք երկու օր քննարկե
ցին թրոմբոզի ախտորոշմանը, բուժմանն ու կանխար
գելմանը վերաբերող արդիական հարցեր: Թրոմբոզն
առողջապահական, բժշկագիտական ոլորտի կարևոր
հիմ
ն ախնդիրներից է ամբողջ աշխարհում:
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի, Արյու
նաբանության և ուռուցքաբանության հայկական ասո
ցիացիայի և Սրտաբանների հայկական ասոցիացիայի
կազմակերպած համաժողովի նպատակն էր նպաստել
հայ բժիշկների շրջանում թրոմբոզի ախտորոշման, բուժ
ման և կանխարգելման
առավել գրագետ մոտե
ցում
ն երի զարգացմանը:
ԵՊԲՀ գիտության գծով
պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
Կոնստանտին Ենկոյանը
կարևորեց այն հանգա
մանքը, որ համաժողովին
մասնակցում են տարբեր
մասնագիտացում
ունե
ցող բժիշկներ ինչպես
Հայաստանից, այնպես էլ
արտերկրից: Նա ընդգ
ծեց, որ թրոմ
բո
զի հետ
առերեսվում են բժշկա
կան դաշտի տարբեր նեղ
մասնագիտացում ունեցող բժիշկներ. արյունաբաններ,
սրտաբաններ, վնասվածքաբաններ, վիրաբույժներ, և
թրոմբոզի բազմակողմանի ուսում
ն ասիրությունն ար
դիական է ու կարևոր:

Լեյդենի համալսարանի պրոֆեսոր, Թրոմբոզի և
հեմոսթազի միջազգային միության նախկին նախագահ,
Նիդերլանդների Թրոմբոզի և հեմոստազի միության
նախագահ Ֆրից Ռոզենդալը
անդրադարձավ երակային
թրոմբոզին, համաճարակա
բանական և ռիսկի գործոն
ներին, խոսեց հորմոնների
և թրոմբոզի կապի մասին:
Բժիշկ-գիտնականը մասնա
գիտական երկար գործու
նեություն է ծավալել թրոմ
բոզի և հեմոստազի ոլոր
տում, 2003-ին արժանացել է
Նիդերլանդներում ամենա
բարձր գիտական՝ «Սպինո
զա» մրցանակին:
Զեկույցներով
հանդես
եկան Աբերդենի համալսա
րանի պրոռեկտոր և բժշ
կության դպրոցի նախկին ղեկավար Մայքլ Գրիվսը,
Միլանի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆլորա Պեյվանդին,
Իտալիայի Անտիկոագուլյացիոն կլինիկաների ֆեդե
րացիայի նախագահ Մարկո Մոյան, ՌԴ Արյունաբա
նության հետազոտական կենտրոնի գիտքարտուղար
Հունան Ջուլհակյանը:
Մասնագետների խոսքով՝ թրոմբոզն աշխարհում յու
րաքանչյուր չորս մարդուց մեկի մահվան պատճառ է
դառնում: Բժիշկների մեծ մասն իրենց գործունեութ
յան ըն
թաց
քում այս կամ այն չափով բախ
վում է այս
խնդրին։ Թեև թրոմբոզը կանխարգելելի է, բայց այն,
հաճախ ախտորոշված չլինելով, հանգեցնում է այնպի
սի լուրջ հետևանքների, ինչպիսիք են հաշմանդամութ
յունը և մահը: Բրիտանացի պրոֆեսոր Մայքլ Գրիվսն
ընդգծեց, որ ժառանգականությունը շատ թույլ կան
խատեսող գործոն է երակային թրոմբոզի առաջացման
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հա
մար: Ըստ նրա՝
թրոմբոզը կախված է
բազմաթիվ գործոննե
րից: Անդրադառնալով
հղիությանը՝
որպես
թրոմբոզի
առաջաց
ման ռիսկային գործոն`
Մայքլ Գրիվսը նշեց, որ
հղի կա
նայք 8-10 ան
գամ ավելի են հակված
թրոմբոզ ձեռք բերելու:
ԵՊԲՀ «Մուրացան»
հ ամ ա լս ար ան ակ ա ն
հ իվ ա նդ ան ոց այ ի ն
համալիրի քիմիաթե
րապիայի
կլինիկա
յի բժիշկ, ուռուցքա
բանության ամբիոնի դասախոս
Գևորգ Թամամյանը նշեց, որ սա
լավ հնարավորություն է բժիշկնե
րի համար՝ ծանոթանալու թրոմ
բոզի բուժման միջազգային պրակ
տիկային, աշխարհահռչակ գիտ
նականների փորձին:
Նա ընդգծեց նաև, որ Թրոմբոզի
և հեմոսթազի միջազգային միութ
յունն առաջին անգամ է կազմա
կերպում մասնագիտական նման
հավաք Հայաստանում:
Կլինիկական զեկույցներից բա
ցի արտերկրի մասնագետները
հայ գործընկերներին ներկայաց
րին նաև գիտական ոլորտի իրենց
փորձը:

Աբերդենի համալսարանի գլխավոր պրոռեկտոր Մայքլ
Գրիվսը խոսեց գիտական հոդված գրելու առանձնա
հատկության մասին: Նա տարիներ ի վեր խմբագրել է
՛՛British Journal of Haematalogy՛՛ և ՛՛Journal of Thrombosis
and Haemostasis՛՛ գիտական ամսագրերը: Իր զեկույցում
մասնագիտական բազմաթիվ հարցերի անդրադար
ձավ նաև Միլանի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆլորա
Պեյվանդին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ հանդիպման
ընթացքում մասնագետներն ամփոփեցին «Ամեն ինչ
թրոմբոզի մասին» համաժողովի արդյունքները՝ ընդգ
ծելով, որ հատկապես ոգևորիչ է երիտասարդների, ու
սանողների ակտիվ մասնակցությունը:
Ռեկտորը ևս կարևորեց հանգամանքը, որ միջազգա
յին համաժողովը նախաձեռ
նել են երիտասարդ բժիշկնե
րը: Նա շեշտեց, որ ԵՊԲՀ-ում
իրականացվող
բազմաթիվ
ծրագրերի նպատակն է ու
սանողական կյանքը հագեց
նել
նորարարություններով:
Բուհի ղեկավարը խոսեց նաև
100-ամյակը բոլորող բուհի մի
ջազգայնացմանն ուղղված մի
շարք աշխատանքների մա
սին: Հանդիպմանը քննարկ
վեցին նաև մասնագետների
վերապատրաստման, փորձի
փոխանակման, գործակցութ
յան ընդլայնման հարցեր:

ՄՐՑԱՆԱԿ՝ ԱՐՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 
ՈւՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲՈւԺՄԱՆ ԳՈՐԾՈւՄ  
ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի քիմիաթերապիայի կլինիկայի բժիշկ
Սամվել Իսկանյանն արժանացել է Արյունաբանության և ուռուցքաբանության հայկական
ասոցիացիայի «Hanns Funk Award 2017» մրցանակին: Արյան տարբեր խնդիրներ ունեցող
երեխաների բուժման գործում նշանակալի ավանդի համար նա ճանաչվել է լավագույն ար
յունաբան: Շնորհավորում ենք բժշկին և մաղթում նորանոր հաջողություններ:
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ԱՄՓ ՈՓՎ ԵՑ ԻՆ 2016-2017
ՈՒՍ ՈՒՄՆ ԱԿ ԱՆ ՏԱՐՎ Ա ԱՇԽ ԱՏ ԱՆՔՆ ԵՐ Ը
Գիտական խորհրդի նիստում ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը ներկայացրեց համալսարանի զարգաց
ման հեռանկարային ռազմավարական ուղղություննե
րը:
Բժշկական բուհի ղեկավարն անդրադարձավ բոլոր
այն ծրագրերին ու նախաձեռնություններին, որոնք
կյանքի են կոչվել անցած ուսում
ն ական տարում, խոսեց
նաև առաջիկա ծրագրերի մասին:
Ընդգծվեց, որ չնայած հաջողություններին և
ձեռքբերում
ն երին, կան նաև բազմաթիվ խնդիրներ,
որոնց լուծմանն են ուղղված լինելու հետագա աշխա
տանքները: ԵՊԲՀ ռեկտորը շեշտեց, որ 2016-17թթ.
գրանցված արդյունքները պետք է նպաստեն 2018-19թթ.
բոլոր ուղղություններով տարվող աշխատանքների կա
տարողականների արդյունավետության բարձրացմա
նը:

քավորում
ն երի ձեռքբերման հարցը, ապա այս տարի
դրանք ուղղված են լինելու ուսում
ն ական գործընթացի
բարեփոխում
ն երին, առկա խնդիրների վերացմանը:
Գիտխորհրդի նիստում հաստատվեց նաև ուսում
ն ա
կան գրականության ցանկը, ռեկտորը պատասխանեց
պրոֆեսորադասախոսական կազմի հարցերին: Տրվե
ցին հանձնարարականներ:

Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ բուհի որդեգրած քաղա
քականության և բոլոր աշխատանքների հիմքում ընկած
է միազգայնացման գաղափարը: Եթե նախորդ տարի
ԵՊԲՀ-ի կողմից կատարվող աշխատանքների առանց
քում էր կլինիկական ոլորտի բարելավման, նոր սար

ԳԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ ՈԼ ՈՐՏ Ի ՀԵՐԹ ԱԿ ԱՆ
ՀԱՋ ՈՂ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի
հրամանով հաստատվել են ՀՀ 2018-ի պետբյուջեից ֆի
նանսավորմամբ երաշխավորված գիտական միջոցա
ռում
ն երի և երիտասարդ գիտնականների դպրոցների
ցանկերը: ԵՊԲՀ միջոցառում
ն երից 3-ը ընդգրկվել են
այդ ցանկում:
Երիտասարդ գիտնականների 10 հաղթող դպրոցնե
րի շարքում են ԵՊԲՀ-ի ներկայացրած երկու գիտական
դպրոց, իսկ հաղթող միջոցառում
ն երի շարքում է ԵՊԲՀ

տարեկան հաշվետու գիտաժողովը`«Գիտության շա
բաթ-2018-ը»: Բացի այդ՝ հաղթող գիտական դպրոցնե
րից «Համագործակցությունը՝ որպես գիտական հաջո
ղության բանալի» դպրոցը Երիտասարդ հետազոտող
ների միության շահած առաջին դրամաշնորհն է, որը,
ըստ երիտասարդ հետազոտողների, դառնալու է ոչ
միայն կառույցի, այլև մի շարք անհատների հաջողութ
յան բանալիներից մեկը և նոր հնարավորություններ է
բացելու երիտասարդ գիտնականների համար:
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 ԸՆԴԼ ԱՅՆՎ ԵՆ ՍՆՆԴԱՄԹ ԵՐՔ Ի ՈՒ
Կ
ԲՈՒՅՍ ԵՐ Ի ՎՐԱ ՇՐՋԱԿ Ա ՄԻՋ ԱՎ ԱՅՐ Ի
ԱԶԴ ԵՑ ՈՒԹՅ ԱՆՆ ՈՒՂՂՎ ԱԾ
ՈՒՍ ՈՒՄՆ ԱՍ ԻՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ԵՐ Ը
Երկկողմ գործակցությունը զարգացնելու նպատակով
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին
Ենկոյանի և ուսում
ն ական աշխատանքների գծով
պրոռեկտոր Լարիսա Ավետիսյանի գլխավորությամբ
հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոնի աշխատակիցներն
այցելել են ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ «Հանրապետական անաս
նաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լա
բորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ:
Այցի ընթացքում քննարկվել են գիտակրթական տե
սանկյունից հետագա գործակցության հնարավոր ուղ
ղությունները:
ԵՊԲՀ պատվիրակությունը նաև շրջել է «ՀԱԲԼԾԿ»
ՊՈԱԿ-ի
սննդամթերքի
անվտանգության
և
բուսասանիտարական հետազոտությունների լա
բորատորիաներով,
ծանոթացել
պայմաններին:
Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ընդլայնել

սննդամթերքի ու բույսերի վրա շրջակա միջավայրի ազ
դեցությանն ուղղված համատեղ ուսում
ն ասիրություննե
րը:

 ՈՍՏ ՈՆ Ի ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ ԿԵՆՏՐ ՈՆ Ի
Բ
ՍՆՆԴ ԱԲ ԱՆ ՈՒԹՅ ԱՆ և Ք ԱՇ Ի ԿԱՌ ԱՎ ԱՐՄ ԱՆ
ԿԵՆՏՐ ՈՆ Ի ՂԵԿ ԱՎ ԱՐ Կ ԱՐ ՈԼ ԻՆ ԱՊ ՈՎՅ ԱՆ Ը՝
ԵՊԲՀ ԱՅՑ ԵԼ ՈՒ ՊՐՈՖ ԵՍ ՈՐ
2017-ի դեկտեմբերի 31-ից Բոստոնի
համալսարանի բժշկության դպրո
ցի պրոֆեսոր, Բոստոնի բժշկական
կենտրոնի սննդաբանության և քաշի
կառավարման կենտրոնի ղեկավար
Կարոլին Ապովյանը համատեղու
թյամբ կլինի նաև Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի էնդոկրինոլո
գիայի ամբիոնի պրոֆեսոր:
Պրոֆեսոր Ապովյանը բժշկական
կրթություն է ստացել Նյու Ջերսիի
բժշկության և ատամ
ն աբուժութ
յան համալսարանում: Այնուհետև
Հարվարդի բժշկության դպրոցի
New England Deaconess բժշկա
կան
կենտրոնում անցել է ռեզիդենտու
րա և ստացել սնուցման ու մետաբո
լիզմի նեղ մասնագիտացում: 19982000թթ. պրոֆեսոր Ապովյանը եղել
է Հարվարդի բժշկության դպրոցի
Brigham and Women՛s հիվանդանո
ցի քաշի կառավարման ծրագրի ղե
կա
վա
րը, իսկ 1996-2000թթ. Spence

Centers for Women՛s Health-ի քա
շի
կառավարման և սննդաբանութ
յան ծրագրի ղեկավարը: Բոստոնի
համալսարանում
սննդաբանութ
յան կրթության զարգացման հա
մար պրոֆեսորը American Society
of Clinical Nutrition-ի կողմից արժա
նացել է Physician Nutrition Specialist
մրցանակին: Հեղինակել է 200-ից
ավելի գիտական աշխատանքներ
և հոդվածներ, որոնք տպագրվել են
աշխարհի հեղինակավոր գիտական
ամսագրերում: Վերջերս տպագրվել
է նրա The Age-Defying Diet գիրքը:
Կարոլին Ապովյանը նաև The Overnight Diet և The ALLI Diet Plan գրքե
րի հեղինակն է: 1992-ից Կարոլին
Ապովյանը The Obesity Society-ի
անդամ է, որտեղ 2005-2008թթ. աշ
խատել է կլինիկական խորհրդում,
ինչպես նաև գործադիր մարմ
ն ում՝
որպես քարտուղար-գանձապահ:

Գիտություն

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՐ ԻՏ ԱՍ ԱՐԴ
ԳԻՏՆ ԱԿ ԱՆՆ ԵՐ Ը՝ Հ ԱՅ ԱՍՏ ԱՆ Ի ԼԱՎ ԱԳ ՈՒՅՆ
ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ Ի ՇԱՐՔ ՈՒՄ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հանրապետական նշանակության «Լավագույն ուսանող»
մրցույթի մրցանակաբաշխությունն ամփոփել է արդյունքները:
Բժշկագիտության բնագավառում բակալավրի կրթական ծրագրով այս տարի առաջին տեղ գրավեց ԵՊԲՀ
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ կուրսի ուսանողուհի, ԵՊԲՀ ուսանողական գիտական ընկե
րության գիտական նախագծերի պատասխանատու Լուսինե Հովհաննիսյանը, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրով երկրորդ տեղը գրավեց ԵՊԲՀ մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող, ուսանողական գիտա
կան ընկերության նախագահ Սենիկ Մատինյանը:
Ուրախալի է, որ ԵՊԲՀ-ից «Լավագույն ուսանող» մրցանակին արժանացան գիտությամբ ակտիվ զբաղվող
երիտասարդները:
Շնորհավորում ենք հաղթանակի առիթով մեր ուսանողներին և մաղթում նորանոր բարձունքներ:

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 3-ՐԴ
ԿՈՒՐՍԻ ԿՈՒՐՍԱՆՏ ԱՐՏԱՇԵՍ ԳՅՈԶԱԼՅԱՆՆ
ԱՐԺԱՆԱՑԵԼ Է ՀՀ ՊՆ ՊԱՏՎՈԳՐԻ
Բարձր առաջադիմության և օրինակելի վարքի համար Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի կուրսանտ Արտաշես
Գյոզալյանը փետրվարի 14-ին ՀՀ պաշտպանության նախարարի
տեղակալ Արտակ Դավթյանի կողմից արժանացել է ՀՀ ՊՆ պատվոգրի:
Արտաշես Գյոզալյանը Աշոտ Նավասարդյանի անվան կրթաթոշակառու
է: Գերազանց առաջադիմություն ունեցող երիտասարդն առաջիկայում
ցանկանում է վիրաբույժ դառնալ: Շնորհավորում ենք կուրսանտին
պատվոգիր ստանալու առթիվ և մաղթում մասնագիտական նորանոր
հաջողություններ:

Իրավական

ԵՊԲՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ՍՏԱՆՈՒՄ
ԵՊԲՀ իրավաբանական կլինիկան արդեն ստացել է
20 գրավոր դիմում, ինչպես նաև՝ 50-ից ավելի բանա
վոր խորհրդատվություն է տրամադրել համալսարանի
ուսանողներին: Կազմակերպվել է ներհամալսարանա
կան կյանքի իրավական բնույթի թեմաներին վերաբե
րող չորս սեմինար-քննարկում:
Նշենք, որ իրավաբանական կլինիկան ստեղծվել է
2017-ի հոկտեմբերին: Կառույցի նպատակն է ուսա

նողներին տրամադրել անհրաժեշտ իրավաբանական
անվճար խորհրդատվություն՝ ներհամալսարանական
կրթական կյանքում ծագող և իրավական լուծում պա
հանջող զանազան հիմ
ն ախնդիրների վերաբերյալ:
Հ.Գ. Դիմում
ն երն առձեռն կարող եք ներկայացնել
համալսարանի իրավաբանական բաժին՝ Տիգրան
Խաչիկյանին, յուրաքանչյուր հինգշաբթի, ժամը 15:00ից մինչև 16:30-ը:

ՈՒԺ Ի ՄԵՋ ՄՏԱՎ ԲԺԻՇԿՆ ԵԻ
ԳՈՐԾ ՈՒՆ ԵՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը ԽՈՉԸՆԴ ՈՏ ԵԼ ՈՒ
ՄԱՍ ԻՆ ՕՐ ԵՆՔ Ը
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը
հունվարի 30-ին ստորագրել է Հայաս
տանի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում
փոփոխություն
կատարելու մասին «Բնակչության
բժշկական օգնության և սպասարկ
ման մասին» Ազգային Ժողովի
կողմից ընդունված օրենքը.
 Հոդված 1. Հայաստանի Հանրա
պետության 2003 թվականի ապրիլի
18-ի քրեական օրենսգիրքը լրացնել
նոր 130.1-ին հոդվածով.
«Հոդված 130.1. Բուժաշխատողների
մասնագիտական, ինչպես նաև ոչ
մասնագիտական օժանդակող գոր
ծունեությանը խոչընդոտելը

1.Բուժաշխատողի
մասնագիտա
կան, ինչպես նաև ոչ մասնագիտա
կան օժանդակող գործունեությանը
խոչընդոտելը, որը կատարվել է նրա
նկատմամբ կյանքի կամ առողջութ
յան համար ոչ վտանգավոր բռնութ
յուն գործադրելով կամ բռնութ
յուն գործադրելու սպառնալիքով՝
պատժվում է տուգանքով՝ նվազա
գույն աշխատավարձի երեք հարյու
րապատիկից հինգ հարյուրապատի
կի չափով:
2. Բուժաշխատողի մասնագիտա
կան, ինչպես նաև ոչ մասնագիտա
կան օժանդակող գործունեությանը
խոչընդոտելը, որը կատարվել է նրա

նկատմամբ կյանքի կամ առողջութ
յան համար վտանգավոր բռնություն
գործադրելով կամ դա գործադրելու
սպառնալիքով՝ պատժվում է կալան
քով՝ մեկից երկու ամիս ժամ
կ ետով
կամ ազատազրկմամբ՝ երկուսից
հինգ տարի ժամ
կ ետով»:
Հոդված2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է
մտնում պաշտոնական հրապարակ
ման օրվան հաջորդող տասներորդ
օրը:

ՈւՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Երկ ար աձգվ ել է 2016-ի ապր իլ ին մարտ ակ ան հերթ ապ ահ ությ ուն իր ակ ան ացր ած
ուս ան ողն եր ի ուսման վճարի փոխհ ատ ուցմ ան հայտ եր ի ընդ ունմ ան վերջն աժ ամկ ետ ը
Հայաստանի երիտասարդական
հիմ
նադ
րա
մը (ՀԵՀ) մինչև փետր
վարի 28-ը երկարաձգում է 2016-ի
ապրիլի 2-6-ը մարտական հերթա
պահություն իրականացրած, ՀՀ
բուհերի բակալավրիատի առկա
վճարովի համակարգում ընդգրկ
ված ուսանողների 2017-18 ուստար
վա երկրորդ կիսամյակի ուսման
վարձի փոխհատուցման համար ըն
դունվող փաստաթղթերի վերջնա
ժամ
կ ետը։
Հիշեցնենք, որ ՀԵՀ-ը, ՀՀ կառա
վարության աջակցությամբ, նշված

ուսանողների համար ուսման վար
ձի փոխհատուցում կտրամադրի
կիսամյակային վարձի 20%-ի չա
փով՝ բացառությամբ Երևանի Մ.
Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի ուսանողների
(նշված բուհի ուսանողներին ՀԵՀ-ի
կողմից ուսման վարձի փոխհատու
ցում տրամադրվում է կիսամյակա
յին վարձի 10%-ի չափով):
Դիմողները պետք է ներկայացնեն
հետևյալ փաստաթղթերը՝
• անձնագրի կամ նույնականաց
ման քարտի պատճենը

• 3։4 չափսի լուսանկար
• զինվորական գրքույկի պատճենը
• տեղեկանք բուհից, որտեղ նշված
պետք է լինի ուսման վարձի չափը,
ինչպես նաև այն փաստը, որ ուսա
նողն օգտվում է բուհի կողմից սահ
մանված 30 (40) % զեղչից։
Դիմում
ն երն ընդունվում են ՀԵՀ-ի`
Տերյան 74 հասցեում գտնվող գրա
սենյակում։
Հարցերի համար զանգահարել
010567922 հեռախոսահամարով:

Կլինիկական

ՄԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ՀԱՎ ԱՍՏ ԱԳՐ ԵՐ՝
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ՀԻՎ ԱՆԴ ԱՆ ՈՑՆ ԵՐ Ի
ՄԱՆՐ ԷԱԲ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ԼԱԲ ՈՐ ԱՏ ՈՐ ԻԱՆ ԵՐ ԻՆ

ՀՀ առողջապահության նախարա
րությունը Առողջապահության հա
մաշխարհային կազմակերպության
և Նիդերլանդների թագավորութ
յան հանրային առողջապահության
և արտաքին միջավայրի հիգիենայի
ազգային ինստիտուտի աջակցութ
յամբ «Հերացի» հիվանդանոցա
յին համալիրում իրականացնում է
hակամանրէային դեղերի (ՀՄԴ)
նկատմամբ կայունության հետազո
տության ծրագիր:
Ծրագրի նպատակը ՀՀ բժշկական
կազմակերպություններում հակա
մանրէային դեղերի նկատմամբ
կայունության, համաճարակաբա
նական հսկողության դետքային

համակարգի ձևավորումն է, ինչ
պես նաև արյան վարակների ախ
տորոշման և ռացիոնալ բուժման
միջոցով դրանց հիվանդացության
ցուցանիշների նվազեցումը:
2016-17թթ.
«Հերացի»
և
«Մուրացան» համալսարանական
հիվանդանոցային համալիրների
լաբորատոր ախտորոշիչ կենտ
րոններիի մանրէաբանական լա
բորատորիաները մասնակցել են
Առողջապահության համաշխար
հային
կազմակերպության
եվ
րոպական գրասենյակի (WHO),
Կենտրոնական Ասիայի և Արևել
յան Եվրոպայի հակամանրէային
դեղերի նկատմամբ կայունության,

համաճարակաբանական
հսկո
ղության համացանցի (CAESAR),
կլինիկական միկրոբիոլոգիայի և
վարակիչ հիվանդությունների եվ
րոպական կոմիտեի (ESGMID),
Նիդերլանդների հանրային առող
ջության և շրջակա միջավայրի ազ
գային իստիտուտի, Մեծ Բրիտա
նիայի հանրային առողջապահութ
յան որակի արտաքին գնահատման
Ազգային ծառայության (UKNEQAS)
կողմից իրականացված որակի ար
տաքին գնահատմանը և ստացել
որակի ճանաչման միջազգային հա
վաստագիր:

Կլինիկական
Համալսարանական հիվանդանոցի բժիշկների հերթական սխրանքը

ԵՐԿՐ ՈՐԴ ԿՅԱՆՔ
«Շնորհակալություն
երկրորդ
կյանք պարգևելու համար»,-այս
խոսքերով էր դիմածնոտային վի
րաբուժության և ԼՕՌ կլինիկայի
պացիենտ Մ.Բ.-ն եկել հերթա
կան այցին՝ հետվիրահատական
12-րդ օրը:
Ծայրահեղ ծանր վիճակում հի
վանդը հունվարի 20-ին ընդուն
վել էր «Հերացի» հիվանդանոցա
յին համալիր, պայթյունի հետե
վանքով նա ստացել էր դեմքի և
ձախ ձեռքի վիրավորում: Նրա
մոտ առկա էին դեմքի լայնածա
վալ վերքեր, վերին ծնոտի բազ
մաբեկորային
կոտրվածքներ,
ստորին ծնոտի կոտրվածքներ
աջից, վերին եւ ստորին ծնոտի
ալվեոլային կոտրվածքներ, ինչ
պես նաև ատամ
ն երի բազմաթիվ
կոտրվածքներ:
Համալսարանական հիվան
դանոցի դիմածնոտային վիրա
բույժների և անեսթեզիոլոգ-ռեա
նիմատոլոգների աշխատանքի
շնորհիվ կատարվել էր հիվանդի
դեմքի կմախքի վերականգնման
յոթժամյա վիրահատություն:
Մի շարք խորը կտրված վերքեր
վերականգնվել են առավելա
գույն կոսմետիկ արդյունքով:

Բժշկի ուղին

ԱԽՏ ԱՖ ԻԶ ԻՈԼ ՈԳ ԻԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅ ԱՆ

Պ

րոֆեսոր Գրիզելդա Նավասարդյանը բժշկական համալսարա
նի ամենավառ անհատականություններից է: Կյանքի տարբեր
իրավիճակներում, աշխատանքում իր սկզբունքայնությամբ միշտ աչ
քի ընկնող մասնագետը համալսարանական տարաբնույթ միջոցա
ռում
ն երի ակտիվ մասնակիցն է:
Վստահ է, որ երիտասարդներ, ապագա բժիշկներ կրթելու պատաս
խանատու գործում սեփական օրինակը գերակա է: Լինել ազնիվ, ու
նենալ արդարության զգացում, ծանոթ լինել սեփական երկրի մշա
կույթին ու պատմությանը. սա անկախ մասնագիտությունից ԵՊԲՀ
դասախոսի կրթված լինելու մշտարթուն պահանջն է:
«Պետք է փորձենք մեր պահվածքով, գիտելիքներով, մարդկային
կերպարով վստահություն ներշնչել մեր ուսանողներին կյանքի, բու
հի, երկրի հանդեպ»,- ասում է կրթության երկարամյա փորձագետը:
Խոստովանում է, որ իր սկզբունքայնությունն ու ճշմարտախոսությու
նը, իհարկե, երբեմն խանգարել են հաջողություններ գրանցելու հար
ցում, սակայն անդավաճան այս հատկանիշները մանկուց են արտա
հայտված եղել թե՛ իր, թե՛ քույրերի ու եղբոր բնավորության մեջ:

Ան
մոռանա
լի 
պատառիկներ 
ման
կութ
յունից
Գրիզելդա
Նավասարդյանը
ծնվել է բժիշկ Ասատուր (Արարատ)
Նավասարդյանի
ընտանիքում:
Հայրը հիմ
ն ականում մասնագի
տական գործունեություն է ծավա
լել մարզային բժշկական հաստա
տություններում, մասնավորապես՝
Մասիսի, իսկ հետագայում Էջմիած
նի շրջանում: Նա մեծ ավանդ ունի
մարզային առողջապահական հիմ
նարկների հիմ
ն ադրման, բժշկական

օգնության կազմակերպման գոր
ծում: Բժշկի ուղին ընտրեցին ընտա
նիքի չորս երեխաներից երկուսը:
Նավասարդյանի մորական պա
պը՝ Արշակ Մարտիրոսյանը, ծնվել
է Կարսում: Հայոց ցեղասպանութ
յան ականատես-վերապրածի ըն
տանիքը 1915 թվականի ջարդերից
հե
տո անց
նում է Ա
րաքս գե
տը և
գաղթում Արևելյան Հայաստան:
Վանաձորում բնակություն հաստա
տելով, Արշակ Մարտիրոսյանը ղե
կավար պաշտոն է զբաղեցնում տե
ղի երկաթգծում: Երկրին մատուցած
ծառայությունների համար նա ար

ժանանում է ԽՍՀՄ բարձրագույն
պարգևի՝ Լենինի շքանշանի:
Սակայն կարճ ժամանակ անց՝
ստալինյան բռնապետության ժա
մանակաշրջանում, նրան ևս արժա
նացնում են «Հայրենիքի թշնամի»
պիտակին: Հետաքրքիր զուգա
դիպությամբ է իմանում, որ նույն
բան
տում է նաև հայ մե
ծա
գույն
բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի խցի
կը: Պատմական ծննդավայրում
նրա տունը տեղակայված էր հենց
Եղիշե Չարենցի տան հարևանութ
յամբ: Բանտում կարսեցի հսկիչի
հետ հանդիպումը նույնպես ճակա
տագրական է դառնում: Հենց նրա
բարի վերաբերմունքի շնորհիվ և
խորհրդով է Արշակ Մարտիրոսյանը
նամակ գրում իշխանություններին
և ազատ արձակվում, ինչը հավա
նաբար պայմանավորված էր նաև
Լենինի շքանշանակիր լինելու հան
գամանքով:
Երևանի Տերյան 62 հասցեում է
անցել Գրիզելդա Նավասարդյանի
մանկությունը: Մեծանուն մարդ
կանց հետ հանդիպում
ն երի, մտեր
մության և հարևանության մասին
հու
շե
րը լի են ջեր
մութ
յամբ ու սի
րով: Վեց մուտք ունեցող ճարտա
րապետական
հետաքրքիր
այս
կառույցում՝ «Մասնագետների շեն
քում», բնակ
վել են նույն
քան հե
տաքրքիր ու անվանի մարդիկ:
Նրանից են ճանաչված բժիշկներ
Լևոն Հովհաննիսյանը, Ռուբեն
Յոլյանը, Նիկոլայ Նաջարյանը,
հայագետ-արևելագետ
Կարո
Մելիք-Օհանջանյանը, ԽՍՀՄ-ում
տեսական ու փորձարարական
ֆիզիոլոգիայի և բժշկական կեն
սաֆիզիկայի հիմ
ն ադիրներից Լև
Փիրուզյանը, ՀԽՍՀ վաստակավոր
ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանը
և շատ այլ արվեստագետներ, հա
սարակական-քաղաքական գործիչ
ներ:
Գրիզելդա Նավասարդյանը տաս
նամյակներ անց չի մոռանում
Պարույր Սևակի՝ նրա դոկտորա
կան ատենախոսության ղեկավար,
արևելագետ, թարգմանիչ
Կարո
Մելիք-Օհանջանյանի տան հա
րուստ
գրապահարանի
դիմաց
գրքերի ինքնամոռաց
փնտրտու

Գրիզելդա Նավասարդյան

ՏՐԱՄ ԱԲ ԱՆ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ Է, ՄԱՅՐ ԵՆ ԻՆ
քի մեջ տպավորիչ տեսարանը։
Հետագայում գրողի հետ երկար
զրուցելու բազմաթիվ առիթներ է
ունեցել։
Արվեստով, մշակույթով կամ մեկ
բառով ասած՝ կրթվածությամբ հա
գեցած այս մթնոլորտը չէր կարող
ազդեցություն չունենալ նրա՝ նախ
որպես անձ, իսկ հետագայում ար
դեն որպես բժիշկ-գիտնական կա
յացման գործում:
Տան հարևանությամբ էր նաև
Երևանի Ն. Կրուպսկայայի ան
վան դպրոցը, որտեղ դասա
վանդում էին ժամանակի լավա
գույն մանկավարժները՝ Մարիամ
Հայկազունին, Սիմակ Սահակյանը,
Արուսյակ Խաչիկյանը, Մաքրուհի
Մարտիրոսյանը, այլք:
Հետագայում էլ արվեստի հետ կա
պը չընդհատվեց: Մասնագիտական
գործունեությունից զատ նա կազմա
կերպում էր տասնյակ մշակութային
միջոցառում
ն եր գրողների, նկարիչ
ների, երաժիշտերի, այլ բնագավառ
ների ճանաչված գործիչների հետ:
Նախորդ դարի երկրորդ կեսին ար
վեստի շնչով ողողված հանդիպում
ների յուրօրինակ հավաքատեղի
էր դարձել նաև բժշկական համալ
սարանը: Վահրամ Փափազյանը,
Հրաչյա Ներսիսյանը, Մինաս Ավե
տիսյանը, Լուսինե Զաքարյանը,
Մարգարիտ
Հարությունյանը,
Հովհաննես Չեքիջյանը և շատ ու

շատ այլ արվեստագետներ բազ
միցս մասնակցել են բուհի «Արվես
տի համալսարանի» կողմից կազ
մակերպվող հանդիպում
ն երին:
Իր անձնական գրադարանում հայ
գրականության լավագույն նմուշ
ները հենց իրենց՝ հեղինակների
ստորագրությամբ
են:
Գրակա
նության մասին խոսելիս Գրիզել
դա Նավասարդյանը մի ուշագրավ
դրվագ է մտաբերում: Հովհաննես
Շիրազի գրքերից մեկի շնորհան
դեսն է «Պրոսպեկտի»՝ այն ժամա
նակվա հայտնի գրախանութներից

մեկում: Գրիզելդան և իր մտերիմ ըն
կերուհի Էլադան Ազգային մեծ բա
նաստեղծին առաջինն էին նվիրում
խորհրդանշական մանուշակները:
Իմանալով հայոց լեզվի նկատմամբ
Հովհաննես Շիրազի մեծ ուշադ
րության ու խորը հարգանքի մասին,
ոչ հայկական անուններով երկու ըն
կերուհիները, բանաստեղծի նկա
տողությունից խուսափելու համար,
որոշում են գրքի վրա հեղինակի մա
կագրությունն ունենալու նպատա
կով ներկայանալ փոխված անուն
ներով: Գրիզելդան ներկայանում է
որպես Աստղիկ, ինչից Հովհաննես
Շիրազը բնականաբար ուրախա
նում է, քանի որ Աստղիկն իր սիրելի
մոր անունն էր:

Ախտաֆիզիոլոգիան 
արծվե
նի՝ խորաթափանց
հայացք է հիվանդութ
յանը
Պրոֆեսոր Նավասարդյանը ախ
տաֆիզիոլոգիայի ամբիոնի գոր
ծունեության
արդիականացման
գոր
ծում մեծ դեր է ու
նե
ցել: Ն
րա
ղեկավարման տարիներին ախտա
ֆիզիոլոգիայի դասավանդման մեջ
առաջնայնությունը տրվել է ժամա
նակակից գիտելիքի ներկայաց
մանը, տարվել է մեծածավալ մե
թոդական աշխատանք, մշտապես

Բժշկի ուղին
ուշադրության կենտրոնում է եղել
ամբիոնի երիտասարդ դասախոս
ների գիտական գործունեությունը:
Գրիզելդա Նավասարդյանի ղեկա
վարությամբ պաշտպանվել է չորս
թեկնածուական թեզ: 1995-ին մաս
նագետը հայերենով հեղինակել է
ախտաֆիզիոլոգիայի առաջին դա
սագիրքը` «Երկխոսություններ ախ
տաֆիզիոլոգիայի հարցերի շուրջ»
վերնագրով:
Բժիշկ-գիտնականը
հեղինակն է «Ընդհանուր ախտա
ֆիզիոլոգիա» դասագրքի, որը ՀՀ
կրթության և գիտության նախարա
րության կողմից հաստատված է որ
պես բուհական դասագիրք:
Կեն
սագրական տվյալներ
1959-ին ոսկե մեդալով ավարտել է
Երևանի Ն.Կրուպսկայայի անվան
միջնակարգ դպրոցը: 1959-ին ըն
դունվել և 1965-ին ավարտել է Եր
ևանի պետական բժշկական ինս
տիտուտի բուժական ֆակուլտետը:
1965-ին գիտխորհրդի երաշխավո
րությամբ` մրցույթով ընդունվել է
ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնին
կից ասպիրանտուրան: Այն ավար
տել և 1968-ին պաշտպանել է թեկ
նածու ական ատենախոսություն՝
ստանալով բժշկական գիտություն
ների թեկնածու ի գիտական աստի
ճան: 1968-1981թթ. ախտաֆիզիո
լոգիայի ամբիոնում աշխատել է
որպես ասիստենտ, ավագ գիտաշ
խատող: 1981-ից ամբիոնում պաշ
տոնավարել է որպես դոցենտ: 1975ին Գրիզելդա Նավասարդյանին
շնորհվել է ավագ գիտաշխատողի,
1982-ին դո
ցեն
տի, իսկ 2005-ին՝

պրոֆեսորի կոչում: 1988-1994թթ.
գիտամանկավարժական գործու
նեությանը զուգընթաց աշխատել
է որպես բժշկական համալսարա
նի արտասահմանցի սովորողների
դեկան: 1994-2005թթ. ընտրվել և
աշխատել է որպես ախտաֆիզիո
լոգիայի ամբիոնի վարիչ: 2005-ից
նույն ամբիոնում պրոֆեսոր է:
Գիտական հետաքրքրություննե
րից տեսական-գործնական նշա
նակություն և միջազգային ճա
նաչում ունեն տարբեր պայման
ներում օրգանիզմի մահացման և
վերակենդանացման
հիմ
ն ախն
դիրներին, փորձարարական սա
կավաշարժության պայմաններում
զարգացող
վարքային-իմացա
կան տեղաշարժերի, ծերություն
և սակավաշարժություն հարաբե
րակցության ախտաֆիզիոլոգիա
կան մեխանիզմ
ն երի վերհանմանը,
նոզոլոգիայի հիմ
ն ադրույթներում

միջնադարյան հայ փիլիսոփանե
րի և բժիշկների ավանդին վերաբե
րող նրա աշխատանքները:
Մասնակցել է բազմաթիվ տե
ղական և միջազգային գիտա
ժողով
ն երի, հանդես եկել զե
կուցում
ն երով
(ՌԴ,
Մոսկվա,
Սանկտ-Պետերբուրգ,
Կիև,
Թբիլիսի,
Բաքու,
Տաշքենդ,
Չեխոսլովակիա,
Ֆինլանդիա,
Հունգարիա,
Մարոկկո,
ԱՄՆ,
ՉԺՀ
,
Կանադա,
Ուկրաի
նա ևայլն): Հ
իմ
նա
դիրն է և
նախագահը Հայաստանի ախ
տաֆիզիոլոգների
և
ախտա
բանների ընկերակցության, Էկո
լոգիայի եւ կենսագործունեության
միջազգային ակադեմիայի (Նյու-
Յորք, Սանկտ-Պետերբուրգ) իսկա
կան անդամ, Ախտաֆիզիոլոգիայի
միջազգային ընկերության գոր
ծադիր խորհրդի, դասավանդման
տեխնոլոգիաների հանձնաժողո
վի անդամ է, 2012-ի նոյեմբերին
ընտրվել է Ուկրաինայի ախտա
ֆիզիոլոգների
ընկերակցության
վարչության պատվավոր անդամ,
գործուն մասնակցություն ունի ախ
տաֆիզիոլոգիայի դասավանդման
նորացման և ժամանակի պա
հանջներին համահունչ կրթական
ծրագրերի մշակման մեջ: ԵՊԲՀ
միջազգային հավատարմագրման
փորձագիտական հանձնաժողո
վի, «Բժշկություն, գիտություն և կր
թություն» ամսագրի խմբագրական
խորհրդի անդամ է: Ունի կառա
վարական և համալսարանական
պարգևներ
(շնորհակալագրեր,
պատվոգրեր, մեդալներ): Իր գիտա
մանկավարժական գործունեութ
յան ընթացքում պարգևատրվել է

Գրիզելդա Նավասարդյան

Չեխոսլովակիայի, Լեհաստանի,
Հունգարիայի բժշկական համալ
սարանների մեդալներով: Ախտա
ֆիզիոլոգիայի ասպարեզում գի
տամանկավարժական ավանդի,
հայ-ռուսական համագործակցութ
յան ամրապնդման համար 2007ին պարգևատրվել է ՌԴ բժշկական
ակադեմիայի Ա. Սպերանսկու ան
վան մեդալով:
խտաֆիզիոլոգիայի առա
քելությունը գիտականորեն
հիմ
ն ավորված բժշկական մտածո
ղության մշակումն է: Իմ եզրահան
գումը հետևյալն է. ախտաֆիզիո
լոգիան արծվենի՝ խորաթափանց
հայացք է հիվանդությանը, հայացք,
որով փորձ է արվում տեսնելու, ճա
նաչելու հիվանդությունն իր բոլոր
մանրամասներով:
Գիտության
և
հիվանդության
զարգացման
մեջ ման
րուք
ներ չկան. հի
շենք, որ
«սատանան մանրուքների մեջ է»:
Յուրաքանչյուր մանրուք, անկախ
իր դրսևորման աստիճանից, վճռո
րոշ կարող է լինել հիվանդության
ախտաճանաչման, բուժման, ելքի և
կանխարգելման համար»,- իր ընտ
րած մասնագիտության մանրամաս
ներն է ներկայացնում գիտնականը՝
հավելելով, որ ախտաֆիզիոլոգիան
հնարավորություն է տալիս վերլու
ծության մեթոդի շնորհիվ վեր հանել
տարբեր ախտահարում
ն երի էթիո
պաթոգենետիկ
առանձնահատ
կությունները:
«Ախտաֆիզիոլոգիան
բժշկութ
յան տրամաբանությունն է, մայրե
նին, այն բժշկական մտածելակեր
պի ձեռքբերման գործիքակազմն է,
ինչպես նաև դեպի հիվանդության

«Ա

ճանաչումը տանող ամենալայն ճա
նապարհը»,- հավելում է ԵՊԲՀ եր
կարամյա աշխատակիցը:
Նա շուրջ 200 գիտական հրապա
րակում
ն երի, 20-ից ավելի ուսում
նամեթոդական հոդվածների, ձեռ
նարկների,
ախտաֆիզիոլոգիայի
դասագրքերի հեղինակ է: Լինելով
բժշկական համալսարանի բժշկակենսաբանական
առարկաների
ցիկլային մեթոդական խորհրդի
նախագահ, ՀՀ ԿԳՆ բարձրագույն
կրթության որակի հանձնաժողո
վի ան
դամ, լուրջ ներդ
րում ու
նի
Բոլոնիայի գործընթացի շրջանա
կում բարձրագույն կրթության որա
կի երվրոպական չափայնության
հավաստման, ուղեցույցների մշակ
ման և ներդրման գործում, մասնակ
ցել է մի շարք դրամաշնորհների,
ծրագրերի:
Կրթության փորձագետն ուսում
նական գործընթացից բացի ակտիվ
մասնակցություն ունի նաև բուհա

կան այլ աշխատանքներում: Նա
ԵՊԲՀ կարգապահական, ինչպես
նաև կենտրոնական մեթոդական
հանձնաժողովների անդամ է:
Չնայած պրակտիկ կլինիցիստ
դառնալու բազմաթիվ գրավիչ առա
ջարկներին՝ տարիներ անց նա
ընդգծում է, որ տեսաբանի աշխա
տանքն ընտ
րե
լով բնավ չի ափ
սո
սում: Բժշկական համալսարանի իր
աշխատասենյակում տարիներ շա
րունակ փակցված են ուսուցիչների,
ավագ գործընկերների, ինչպես նաև
ախտաֆիզիոլագիայի ոլորտի հե
ղինակությունների լուսանկարները:
Նա առանձնահատուկ խնամքով
է պահպանում հայ և օտարերկրա
ցի ուսանողների նվիրած մասնա
գիտական և ոչ մասնագիտական
գրքերը:
Փորձառու մանկավարժի խստու
թյունն ու խստապահանջությունը
չեն խանգարում համոզված լինել,
որ միայն խաղաղությամբ, հանդուր
ժողականությամբ, դրական գործով
է հնարավոր աշխարհն ամեն օր
ավելի լավը դարձնել:
Փոքր-ինչ
փոփոխելով
Համո
Սահյանի հայտնի բանաստեղծու
թյուններից մեկի տողը՝ զրուցա
կիցս հանդիպումը եզրափակում է
այսպես. «Անվերջ, շարունակ վե
րադարձող երթում, ինձ բացակա
չդնեք… »:
Հեղինակ՝
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
ԳՐԻԶԵԼԴԱ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ
անձնական արխիվից
և ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Հարցազրույց

«ԲԺՇԿ ՈՒԹ
Յ ՈՒՆՆ ԱԶՆ ԻՎ
ՄԱՍ
Ն ԱԳ ԻՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Է. 
ՊԵՏՔ Է ՀԱՎ ԱՏ Ա
Ր ԻՄ ՄՆԱԼ ԲԺԻՇԿ
ԴԱՌՆ ԱԼ ՈՒ ԳԼԽԱՎ ՈՐ ՆՊԱՏ ԱԿ ԻՆ»
Չկար կախարդական բեկում դեպի հաջողություն.
ես պարզապես քրտնաջան աշխատում էի...Հար
վարդի համալսարանի օրթոպեդիկ վիրաբուժության
ամբիոնի ասիստենտ, պրոֆեսոր, գիտություննե
րի դոկտոր Արա Նազարյանը 2017-ի նոյեմբերի 1-ից
հանդիսանում է նաև Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական համալսարանի այցելու
պրոֆեսոր:
Պրոֆեսոր Նազարյանը ղեկավարում է Նազարյան
լաբորատորիան (www.nazarianlab.org) Հարվարդի
բժշկական դպրոցի Բեթ Իսրայել Դիկոնես բժշկա
կան կենտրոնի օրթոպեդիկ վիրաբուժության ամ
բիոնում: Իր գործունեության ընթացքում պրոֆեսոր
Նազարյանը կրթել է ավելի քան 130 ասպիրանտի և
հետդոկտորանտի, ովքեր մեծ հաջողությունների են
հասել, տպագրել են համատեղ աշխատանքներ՝ 89
գիտական հոդված հանրահայտ ամսագրերում և 2
գիրք, մշակել և գործարկել են 3 սթարթափ և գրանցել
ավելի քան 10 պատենտ:
Ներկայումս պրոֆեսոր Նազարյանը հանդիսանում
է գիտական 2 ամսագրի խմբագրական խորհրդի, 17
ամսագրի խմբագրակազմի անդամ, հրավիրյալ դա
սախոսություններով է հանդես գալիս ԱՄՆ-ում և այլ
երկրներում: Անվանի մասնագետը նաև Հարվարդի
բժշկական դպրոցի միջազգային հետազոտա
կան նախաձեռնության և Մասաչուսեթս նահանգի
Գիտության և ինժեներիայի փառատոնի ընտրական
խորհրդի անդամ է:
- Պարոն Նազարյան, Դուք Միացյալ Նահանգներում
օրթոպեդիկ և վ
ն ասվածքաբանական ոլորտներում աշ
խատող առաջատար գիտնականներից եք: Կպատմե՞ք
մի փոքր Ձեզ դեպի հաջող կարիերա առաջնորդած ու
ղու մասին:
- Ես ունեմ բակալավրի աստիճան մեխանիկական ին
ժեներիայի ոլորտում, մագիստրոսի աստիճաններ հա
մապատասխանաբար կենսաբժշկական ինժեներիայի
և կլինիկական բժշկության ոլորտներում և պաշտպանել
եմ թեկնածուական թեզ կենսաբժշկական ինժեներիա
յի ոլորտում: Իմ ընտանիքը տեղափոխվեց Միացյալ
Նահանգներ, երբ ես պետք է ընդունվեի քոլեջ: Ակն
հայտ է, որ սկսել ա
մեն ինչ նոր բնա
կա
վայ
րում, նոր
լեզվով և սովորույթներով շատ լուրջ մարտահրավեր էր
ինձ համար՝ հաշվի առնելով, որ ծնվել ու մեծացել եմ
Մերձավոր Արևելքում: Այնուամենայնիվ, ես կարողացա
կենտրոնանալ իմ դասերի վրա, ևայն փաստը, որ ես
միակ հայն էի իմ համալսարանում, ստիպում էր ինձ հա
ղորդակցվել միայն անգլերենով: Դա շատ կարևոր էր

իմ հաղորդակցման հմտությունները զարգացնելու և իմ
նոր տան մշակույթն ու նորմերը յուրացնելու տեսանկ
յունից: Իրականում չկար որևէ կախարդական բեկում
դեպի հաջողություն: Ես պարզապես քրտնաջան աշ
խատում էի և փորձում էի ունակություններիս առավե
լագույն չափով ուրվագծել կյանքիս հաջորդ քայլը՝ նկա
տի ունենալով, որ չէի տիրապետում զգալի ցանցի, որից
կարող էի օգտվել փորձի և խորհուրդների առումով: Սա
այն փուլն էր, երբ համացանցը և ինֆորմացիան այդ
քան հասանելի չէին, ինչպես այսօր: Ամեն դեպքում ես
բավականին հաջողակ գտնվեցի՝ հայտնվելով բարեն
պաստ միջավայրում և ունենալով խորհրդատուներ,
որոնք մտածում էին իմ շահերի մասին: Բարենպաստ
միջավայրը և ռեսուրսների հասանելիությունը մեծ
առավելություն էին ինձ համար: Ես ընդամենը համա
տեղեցի դրանք հաջողության հասնելու իմ ցանկության
հետ:
- Ինչպե՞ս ընտրեցիք բժշկի մասնագիտությունը:
- Ես շատ մեծ հաճույքով էի մասնագիտանում մեխանի
կական ինժեներիայի բնագավառում: Սակայն կրտսեր
տարիքում սկսեցի հետաքրքրվել մարդկային ֆիզիո
լոգիայով և պաթոլոգիայով: Ես դիտարկում էի դրանք
որպես ինժեներական համակարգեր, որոնք աշխատում
են և երբեմն շարքից դուրս են գալիս հիվանդության
պատճառով: Ես որոշեցի, որ իմ կարիերան արժեքավոր
կլինի, եթե ես օգտագործեմ իմ ինժեներական հմտութ
յունները բժշկական խնդիրների լուծման նպատակով:
Քոլեջն ավարտելուն պես ընդգրկվեցի կենսաբժշկա
կան ինժեներիայի մագիստրոսական ծրագրում, և, ինչ
պես ասում են, մնացածը պատմություն է:
- Երկու տարի առաջ Դուք Հայաստան այցելեցիք: Ըստ
Ձեզ՝ ի՞նչ մարտահրավերներ կան մեր երկրում օրթո
պեդիայի ոլորտում:

Արա Նազարյան
- 
Կար
ծում եմ՝ կան մի շարք հար
ցեր, ո
րոնք կապ
ված են Հայաստանում առողջապահական կրթության
և դրա մատուցման հետ: Արմատական պատճառները
բարդ են և կախված են մի քանի գործոններից: Մենք
ունենք երիտասարդ երկիր, որը 30 տարուց էլ քիչ ժա
մանակահատվածի ընթացքում անցել է խոշոր ավե
րիչ երկրաշարժի և պատերազմի միջով՝ միաժամանակ
ձեռք բերելով անկախություն: Այդ պատճառով էլ կրթա
կան և բժշկական համակարգերը զգալիորեն կրել են
դրա ազդեցությունն այս ժամանակաշրջանում: Ինչպես
ցանկացած սահմանափակ ռեսուրսներով պետություն՝
Հայաստանը չունի համապատասխան ֆինանսական
ռեսուրսներ՝ հոգալու հիվանդի խնամքի հետ կապված
ծախսերը: Լինելով փոքր ազգ՝ մենք խոշոր բժշկական
սարքավորում
ն երի և դեղագործների համար չունենք
մեծ շուկա: Մեր կրթական համակարգը կատարելա
գործման կարիք ունի: Մենք պետք է արդիականաց
նենք հիվանդի խնամքը, ընդ որում՝ ոչ միայն Երևանի
ու քաղաքի շրջակայքի մի քանի հիվանդանոցներում,
այլ ամբողջ Հայաստանում և Արցախում: Մենք պետք է
լուծենք շահերի բախման և կոռուպցիայի հարցերն այս
ոլորտում: Մենք պետք է ավելացնենք հետազոտութ
յունների համար հատկացվող բյուջեն, որպեսզի սկսենք
հո
գալ մեր, ինչ
պես նաև մեզ նման մյուս երկր
նե
րի
բժշկական կարիքները: Մենք ունենք ամուր հիմք դեռևս
Խորհրդային ժամանակներից և պետք է օգտվենք այդ
առավելությունից, քանի դեռ շատ ուշ չէ: Մենք օժտված
ենք ուղեղներով, այդ թվում սփյուռքի, որպեսզի նախա
ձեռնենք կրթական և գիտական հեղափոխություն՝ որ
պես հիմ
ն ական արտահանում: Բժշկական ոլորտը ևս
չի տարբերվում: Օրթոպեդիան և վն ասվածքաբանութ
յունը գերազանց ոլորտներ են, քանի որ կողմ
ն որոշված
են սարքավորում
ն երի ուղղությամբ: Այս ոլորտներում
սարքավորում
ն երի և տեխնիկայի պակասն ազդում է
խնամքի պակասի վրա, և խնամքի պակասը հանգեց
նում է ավելի վատ պայմանների և հիվանդների հիվան
դացության ու մահացության աճի: Մենք նաև պետք է
լուծենք սոցիալական խնդիրները, որոնք առնչվում են
բժշկական խնամքի մակարդակին: Մենք պետք է ավե
լի լավ կրթություն ապահովենք մեր բժիշկների համար՝
ներդնելով ավելի թափանցիկ և թիմային մոտեցում:
Մեկ անձը չի կարող ունենալ բոլոր պատասխանները:
Այնպիսի հասարակ բաներ, ինչպիսիք են հիվանդա
ցության և մահացության վերաբերյալ կոնֆերանսները,
ընդունված չեն Հայաստանում: Սա իրականում խնդիր
է: Ինչպես տեսնում եք, խնդիրները շատ են, սակայն
մեր վճռականությունն ու ինտելեկտը նույնպես մեծ են:
Ունենալով ճիշտ միտք և ճիշտ միջավայր՝ մենք կարող
ենք հասնել այն ամենին, ինչ ցանկանանք, ներառյալ՝
առողջ և ինքնաբավ բնակչություն, որն էլ կապահո
վի նորարարություն մարդկության վիճակի բարելավ
ման ոլորտում: Գոյություն ունեն բազմաթիվ ազգեր և
միլիոնավոր մարդիկ, որոնք նույն կարգավիճակում են,
ինչպես մենք՝ Հայաստանում: Մենք կարող ենք գլխա
վորել բժշկական նորարարությունը զարգացող աշխար
հում: Ավելի կարևոր է այն, որ մենք կարող ենք ապա
հովել գերազանց բժշկական խնամք մեր երկրի բոլոր
քաղաքացիների համար՝ անկախ սոցիալտնտեսական
կարգավիճակից:

-

Պրոֆեսոր, Ձեզ հաջողվու՞մ է հանգստանալ: Ինչպե՞ս
եք նախընտրում կազմակերպել Ձեր հանգիստը:
- Ես աշխատում եմ հնարավորինս շատ ժամանակ
անցկացնել ընտանիքիս հետ: Ունեմ երկու որդի՝ 5 և 10
տարեկան: Ես նաև շատ եմ սիրում դահուկային սպոր
տը: Ձմռանը հանգստյան օրերին սիրում եմ ընտանի
քիս հետ սահել դահուկներով:
- Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք ապագա բժիշկներին: Ունե՞ք
արդյոք հատուկ սկզբունքներ, որոնք Ձեզ առաջնորդել
են դեպի հաջողություն:
- Բժշկությունն ազնիվ մասնագիտություն է: Իհարկե,
ես նաև հասկանում եմ, որ մարդիկ ստիպված են մտա
ծել իրենց և իրենց ընտանիքների ֆինանսական բարե
կեցության մասին: Սակայն կարևոր է գիտակցել, թե
ինչու ես մուտք գործում բժշկություն, և պետք է անել դա
ճիշտ պատճառներով: Իմ խորհուրդն է՝ հավատարիմ
մնալ բժիշկ դառնալու գլխավոր նպատակին:
- Արդյո՞ք Ձեր հայկական ծագումը որևէ դեր չի խաղա
ցել այդ հարցում:
- Իհարկե, խաղացել է: Ինքնուրույնության և ընկերա
սիրության գծերը, որոնք ընդհանուր են շատ հայերի
մոտ, անշուշտ, կան նաև իմ մեջ: Ես հաճույքով աշխա
տում եմ խմբում և ունեմ բավականին մեծ համագործակ
ցության ցանց՝ միաժամանակ պահպանելով որոշակի
անկախություն իմ աշխատանքի և իմ խմբի համար: Սա
հայկական երկակիությունն է (ժպտում է – հեղ.):
- Պլանավորու՞մ եք նորից Հայաստան այցելել:
- Միանշանակ, ես և իմ ընտանիքը պատրաստվում
ենք այցելել Հայաստան այս տարվա օգոստոսին: Մենք
մշտապես վայելում ենք Հայաստանում և Արցախում
մեր հայ ընկերների հետ անցկացրած ժամանակը՝ հրա
շալի բնության և աննկարագրելի ուտեստների համադ
րությամբ:
Հեղինակ՝ ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հարցազրույց

«ԲԺՇԿ Ի ՄԱՍՆ ԱԳ ԻՏ ՈՒԹ
Յ ՈՒՆ Ը
ԹՈՒՅԼ ԿՈՂ
Մ ԵՐ ՉՈՒՆ Ի».

ՖՐ ԻՑ ՌՈԶ ԵՆԴ ԱԼ
Կատակասեր, ֆուտբոլի ու պատմության սիրահար բժիշկ, հետազո
տող Ֆրից Ռոզենդալը Նիդերլանդների հայտնի Լեյդենի համալսարա
նի պրոֆեսոր է: Նա Նիդերլանդների թրոմբոզի և հեմոսթազի միության
նախագահն է: Տարիներ շարունակ եղել է Թրոմբոզի և հեմոսթազի մի
ջազգային միության նախագահը: Այժմ Ֆրից Ռոզենդալը ղեկավարում
է Լեյդենի համալսարանի կլինիկական էպիդեմիոլոգիայի և թրոմբոզի
ու հեմոսթազի բաժինները, Վաշինգտոնի և Վերմոնտի համալսարան
ների այցելու պրոֆեսոր է: Նա Journal od Thrombosis and Haemostasis աշ
խարհահռչակ գիտական ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է: Ռոզենդալը
հեղինակ է ավելի քան 500 գիտական աշխատանքի, որոնք տպագրվել
են աշխարհում հայտնի գիտական պարբերականներում: 2003 թվա
կանին նա արժանացել է Նիդերլանդներում ամենաբարձր գիտական
պարգևին՝ «Սպինոզա» մրցանակին:
Անվանի բժիշկ գիտնականը մասնակցում էր Երևանի Մխիթար Հերա
ցու անվան պետական բժշկական համալսարանում անցկացված «Ամեն
ինչ թրոմբոզի մասին» երկօրյա միջազգային կոնֆերանսին:
-Ինչու՞ որոշեցիք ընտրել բժշկի
մասնագիտությունը:
- Որովհետև ես չգիտեի՝ ինչ ընտ
րել (ծիծաղում է – հեղ.): Ես ուզում
էի դառ
նալ լրագ
րող: Բայց մայրս
ասաց. «Հաշվի առնելով, որ հայրդ
բժիշկ էր, մի
գու
ցե ա
վե
լի լավ կլի
նի ձեռք բերել այդ մասնագիտութ

յունը»: Ես իրականում չգիտեի՝
ինչ անել, բայց, ի վերջո, ընտրեցի
բժշկությունը: Բժշկական դպրոցի
առաջին տարիները բավականին
ձանձրալի էին, սակայն հետագա
յում ա
մեն ինչ գնա
լով ա
վե
լի հե
տաքրքիր դարձավ: Ժամանակի ըն
թացքում ես դարձա հետազոտող,
այժմ ես չեմ աշ
խա
տում որ
պես

բժիշկ: Ներկայումս գրում եմ բժշկա
կան հոդվածներ, այդ պատճառով
կարելի է ասել, որ ես ինչ-որ առու
մով դարձա լրագրող:
- Պրոֆեսոր, կարո՞ղ եք առանձ
նացնել բժշկի մասնագիտության
մի քանի ուժեղ և թույլ կողմեր:
- Ուժեղ կողմն ուսանողների հա
մար կայանում է նրանում, որ նրանք
սովորելու ընթացքում ունեն ընտ
րության լայն հնարավորություն:
Նրանք կարող են դառնալ հետազո
տող, օրթոպեդ, վիրաբույժ, ռադիո
լոգ: Թույլ կողմեր բժշկի մասնագի
տությունն, իմ կարծիքով, չունի:
- Բժիշկ աշխատելու ժամանակ
ինչպե՞ս էիք շահում հիվանդի
վստահությունը:
- Ինձ համար շատ կարևոր է իմա
նալ, թե ինչ եմ ես անում և թե ինչ
չեմ կա
րող ա
նել, ինչ
պես նաև՝ լի
նել հնարավորինս բաց: Չնայած
կան շատ մարդիկ, ովքեր վայելում

Ֆրից Ռոզենդալ
են մեծ վստահություն՝ իրա
կանում այնքան էլ արժանի
չլինելով դրան, այնուամենայ
նիվ, մեծ հաշվով, կարծում եմ,
մարդկանց մեծամասնությունը
վստահում է բժիշկներին:
- Ի՞նչ գլո
բալ խնդիր
ներ եք
տեսնում Ձեր գործունեության
ոլորտում՝ թրոմբոզի և հեմոս
թազի բուժման ասպարեզում:
-Կարծում եմ՝ առաջնային
խնդիրներից մեկը հսկայա
կան սահմանաբաժանումն է
հարուստների և աղքատնե
րի միջև: Հիվանդությունների
բուժման ծախսերն աստիճա
նաբար ավելի ու ավելի են շա
տանում: Օրինակ, եթե դու աղ
քատ երկրից ես (իսկ այդպիսի
երկրներ դեռևս կան, օրինակ,
Արևելյան Եվրոպայում), դու
չես կարող վճարել հեմոսթազի բուժ
ման համար: Ավելորդ է խոսել նույ
նիսկ Աֆրիկայի կամ արաբական
երկրների մասին: Դեղամիջոցների
գները ևս գնալով ավելի ու ավելի
են բարձրանում: Դա պայմանավոր
ված է դեղագործական ընկերութ
յունների գործունեությամբ, որոնք
ձգտում են հնարավորինս շատ գու
մար աշխատել:
- Պարոն Ռոզենդալ, հղի կանայք
համարվում են թրոմբոզի զարգաց
ման համար ռիսկային խումբ: Ինչ
պե՞ս կա
րող են նրանք խու
սա
փել
այս հիվանդությունից:
- Այո, հղիությունը կանանց մոտ
թրոմբոզի առաջացման ամենամեծ
ռիսկային գործոնն է: Մյուս կողմից՝
երիտասարդ կանանց շրջանում
թրոմբոզը շատ հազվադեպ է հան
դիպում. 1000 հղի կանանցից ընդա
մենը 1-ի մոտ կարող է առաջանալ
թրոմբոզ: Երիտասարդ կանանց
(մինչև 45 տարեկան) սովորաբար
չի սպառնում այդ հիվանդությունը:
Այնուամենայնիվ, մարդիկ պետք է
տեղեկացված լինեն իրենց հիվան
դութ
յան մա
սին, նրանք պետք է
իրազեկ լինեն երակային թրոմբոզի
և դրա հետևանքների մասին:
- Բժիշկները մշտապես կանգնում

են բազմաթիվ մարտահրավերների
առջև՝ և՛ մասնագիտական, և՛ անձ
նա
կան ա
ռում
նե
րով: Ո՞րն է Ձեր
ամենակարևոր խորհուրդը ապա
գա բժիշկներին:
- Դարձե՛ք իսկապես լավ բժիշկներ:
Օգտագործե՛ք Ձեզ դուր եկած ոլոր
տը և եղե՛ք երջանիկ:
- Կա՞ն, արդյոք, հատուկ սկզբունք
ներ, որոնց հետևելը պարտադիր է
բժշկի հաջող կարիերայի համար:
- Եթե դու ուզում ես լինել հաջողակ,
դու պետք է շատ աշխատես: Յուրա
քանչյուր ոլորտում է այդպես: Բժշկի
հաջող կարիերայի համար անհրա
ժեշտ է տաղանդի և քրտնաջան աշ
խատանքի համադրություն: Այդպես
է նաև պարարվեստում, օրինակ,
եթե դու ցանկանում ես դառնալ բա
լետի պարող, դու պետք է ունենաս
տաղանդ: Կյանքում շատ կարևոր
դաս է ըն
դու
նել այն, ինչ դու չես
կարող անել: Մշտապես խոսվում է
մարդկանց կողմից սեփական տա
ղանդները ճանաչելու մասին, բայց
չափազանց կարևոր է նաև ընդունել
այն ոլորտները, որոնցում դու տա
ղանդ չունես:
- Պրոֆեսոր, ինչպե՞ս եք նախընտ
րում հանգստանալ:

- Դի
տում եմ Netflix հե
ռուս
տաա
լի
քը: Ես նաև շատ եմ կար
դում:
Հիմ
ն ականում պատմական գրքեր
եմ կար
դում: Այս պա
հին կար
դում
եմ Օսմանյան կայսրության փլուզ
ման մասին: Իհարկե, Հայաստանը
նույնպես կարևոր դեր է խաղացել
այս շրջանում:
- Մինչ Հայաստան այցելելը ի՞նչ
գիտեիք Հայաստանի մասին:
- Ես, ան
շուշտ, գի
տեմ Հա
յոց ցե
ղասպանության մասին: Եղել եմ
Իրանում. այնտեղ խոշոր հայկական
համայնք կա: Ինձ հիացրեց Էսֆա
հանի գեղեցիկ հայկական եկեղե
ցին: Այնտեղ Հայոց ցեղասպանութ
յան զոհերի հիշատակին նվիրված
բավականին տպավորիչ թանգա
րան կար:
Ես նաև շատ եմ սիրում շախմատ,
ճանաչում եմ Տիգրան Պետրոսյա
նին, Լևոն Արոնյանին:

Հեղինակ՝
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Մարդկային գործոն
Մեր փոստից

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա

մբողջ էությամբ երախտա
պարտ եմ մի մար
դու, ով
բոլորովին չգիտեր ինձ, սա
կայն իր մեծահոգի քայլով կերտեց
բժշկի իմ ճակատագիրը։
Հերթական անգամ բժշկական ինս
տիտուտի ընդունելության քննութ
յուն
ներ եմ հանձ
նում և դա ա
մե
նայն հավանականությամբ վերջին
անգամն էր։ Արդեն ընտանիք եմ
կազմել, սպասում ենք մեր առաջնե
կի աշխարհ գալուն ու եթե այս ան
գամ էլ չընդունվեմ, ստիպված կլի
նեմ հրաժարվել անպտուղ փորձե
րից՝ արդեն վեցերորդ տարին է, որ
ավարտել եմ դպրոցը։ Այս անգամ
հաջողությամբ հաղթահարել եմ
երեք քննություն և վերջինն է մնա
ցել՝ կենսաբանությունը։ Առարկան
գիտեմ, քանի որ դպրոցի տվածը
յուրացրել եմ հիմ
ն ավոր և նախորդ
տարիներին գոնե այդ առարկան
հաջողություն էր բերել ինձ։
Մոտենում
եմ
քննասեղանին,
սկսում եմ պատմել։ Քննողները եր
կուսն են՝ տղամարդ ու կին, ովքեր
հոգնած տեսք ունեն, բայց կառչուն
հայացքով զննում են ինձ։ Սկիզբը
ձևավորված ներկայացրեցի, բայց
հանկարծ ինչ-որ ժխոր առաջացավ
մտքերիս մեջ՝ կրոսինգովերը ծառս է
եղել և չի հանձնվում, Մենդելը երես
է թեքել ինձանից ու թեև ջրի երեսին
եմ, բայց սկսել եմ պար
բե
րա
բար
ընկղմվել անկանխատեսելի հոր
ձանուտներում։ Դասախոսները ինձ
են նայում անթաքույց ձանձրույթով՝
այնքա՜ն են տեսել նման խեղդվող
ների, ովքեր ձեռքները փրփուրնե
րից են գցում։ Ինչ-որ բան պատմում
եմ, ինչ-որ բան չեմ կարողանում շա
րադ
րել, հար
ցեր են հնչում, ո
րոնց
պատասխանները հեղհեղուկ տպա
վորություն են թողնում։
-Տղա ջան,- լսում եմ դատավճիռը,թույլ ես։ Փորձիր հաջորդ տարի։
Ես հասկանում եմ, որ հաջորդ տա
րի չի լինի, սա իմ վերջին ու վճռա
կան գրոհն է։ Բայց դասախոսները
կայուն գիտելիքներ են պահանջում։
Անգամ այն, ինչը գիտեի, չեմ կարո
ղանում մատուցել՝ խուճապահար
եմ ու շփոթված։ Խնդրում եմ լրա
ցուցիչ հարցեր տալ, սակայն ինքս էլ

հասկանում եմ, որ չեմ բավարարում
նշաձողին։
-Լրացուցիչ հարցեր տալիս են, երբ
դիմորդը հիմ
ն ական հարցերին պա
տասխանել է,- առաջին անգամ խո
սեց կինը։
Բայց ես ներ

քուստ զգում էի, որ
գլխավորն այս հաճելի արտաքինով
տղամարդն է ու դիմում եմ նրան.
-Խնդրում եմ կրկին քննեք, ես վա
ղուց եմ ավարտել դպրոցը, առար
կան սիրում եմ ու ինձ թվում է, որ
յուրացրել եմ այն։ Այժմ ինչ-որ բան
արգելափակվել է։ Եթե այս տարի
էլ չընդունվեմ, ընտանիքիս հոգսը
թույլ չի տա այլևս…
Այս ին
չե՞ր եմ դուրս տա
լիս՝ ո՞ւմ է
հե
տաքրք
րում քո ձգտու
մը, քո ըն
տանիքը, բժիշկ դառնալու քո իղձը։
Տոթից թե հուզմունքից կարկամել
եմ, անելիքս չգիտեմ ու զգում եմ, թե
ինչպես է ինձանից հեռանում նպա
տակս, ո
րին ձգտել եմ տասն
մեկ
տարեկանից, երբ վիրահատվելուց
հետո որոշեցի բժիշկ դառնալ։
Այդ պահին մեր սեղանին մոտե
ցավ հանձնաժողովի նախագահը,
սիրտս մա
րեց՝ մե
ռած ու թաղ
ված
չէի։
-Հարցեր տվեք երիտասարդին,առաջարկեց նա։
Ի զարմանս ինձ հնչեցին այն հար

ցե
րը, ո
րոնց ես ար
դեն ճիշտ պա
տասխանել էի։ Մի՞թե ինձ փորձում
են օգնել։ Նախագահը լսեց ու մո
տեցավ հաջորդ քննասեղանին։
Բայց իմ տառապանքներն ավելի
խորացան, քանի որ դասախոսները
բավարարված չլինելով իմ գիտե
լիքների պաշարով, արդեն կտրուկ
տո
նով էին խո
սում և գ
րե
թե պա
հան
ջում էին լքել քննաս
րա
հը։ Ու
այդ օրհասական պահին որտեղից
որտեղ աչքերիս առաջ հայտնվեց
իմ գործընկերներից մեկը՝ ապակե
գործ Ս
 աքոն, ով սիրում էր հոգուս
հետ խաղալ.
-Այդ ի՞նչ ես այդ
քան կար
դում ու
կարդում։ Մենք որ բժիշկ չենք դար
ձել, պակա՞ս ենք ապրում։
Պատկերացրեցի նրա դեմքի ծաղ
րալի արտահայտությունը, երբ ար
տադրամասում հայտնեմ, որ կրկին
ձախողեցի ընդունելության քննութ
յունները։
-Ես դուրս չեմ գա այստեղից,- մա
հապարտի հուսահատությամբ ար
տաբերեցի ես, բայց այնպիսի հա
մառությամբ ու վճռականությամբ
նայեցի ինձ քննողներին, որ նրանք
սկսեցին իրար զննել։
Այդ տարօրինակ դիմակայությու
նը երկարեց՝ մի կողմից վատ պատ
րաստված, բայց աներեսաբար կառ

Մարդկային գործոն
չած դիմորդը, մյուս կողմից անաչառ
ու հաստատակամ դասախոսները։
Եվ ինչպիսի՜ երջանիկ դիպված՝ մի
քանի աննշան հարցեր հնչելուց հե
տո ականջիս հասավ դատավճիռը.
-Տղա՛ ջան, մենք ընդառաջում ենք
քեզ, «բավարար» ենք նշանակում։
Բայց եթե դժբախտություն ունենաս
և նման ձևով պատասխանես առար
կան քննաշրջանի քննությանը, ինքս
քեզ դուրս կթողնեմ ինստիտուտից։
Ես սրահից դուրս ելա օրորվելով
ու դեմքիս արտահայտությունն այն
պիսին էր, որ կինս վախեցած գիրկս
նետվեց.
-Ինչո՞ւ ես այդքան գունատ։
…Ես ընդունվեցի բժշկական ինս
տիտուտ ու երբ քննաշրջանում
հանձնեցի կենսաբանության քննութ
յունն ու դուրս ե
կա մի
ջանցք,
միանգամայն պատահաբար դեմս
ելավ իմ բարի հրեշտակը, որին ես
պարտական եմ հուր հավիտյան։
-Ի՞նչ ստացար։
-«Չորս»,- ժպտացի ես։

Հ.Գ.

Նա բարեկամաբար գրկեց ուսս ու
ասաց.
-Ապրե՛ս, (գնահատման համակարգը 5-նիշանոց էր) խոսքերիդ տերը
եղար և ինձ հուսախաբ չարեցիր։ Ես
հեռվից հեռու հետևել եմ քեզ ևու
րախ եմ, որ չեմ սխալվել։
Շատ տա
րի
ներ անց ես թա
կե
ցի նրա աշխատասենյակի դուռը և
պատմեցի մի զարմանահրաշ պատ
մություն համառ դիմորդի ու առաքի
նի դասախոսի մասին։ Նա անչափ
հուզվեց, հիշելով տարիներ առաջ
կատարվածը, իսկ ես նվիրեցի իմ
հեղինակած գիրքը ջերմ մակագ
րությամբ։ Առավել քան զգացված
էի՝ ի՞նչ կլի
ներ ինձ հետ, ինչ
պե՞ս
կընթանար կյանքս, ինչպե՞ս պետք
է ապրեի կոտրված սրտով ու կյան
քից չբավարարված, եթե այդ բարի
ու ազնիվ մարդը անտարբերութ
յամբ կտրեր ճակատագրիս թե
լը, վերջնականապես զրկելով ինձ
բժիշկ դառնալու երջանկությունից։
Քառասունհիգ տարի է անցել այդ

Նամակի հեղինակը 1973-ին ընդունվել է Երևանի
պետական բժշկական ինստիտուտ, 1976-ից ուսումը
շարունակել է Տոմսկի բժշկական ինստիտուտում, որն
ավարտելուց հետո գործուղվել է Կրասնոյարսկի երկ
րամաս: 1986-ին ընտանիքով վերադարձել է Երևան:
Երկրաշարժից հետո աշխատել է Մարալիկում, Սպի
տակում: 1989-1994թթ. մասնակցել է Արցախյան
ազատամարտին, աշխատել է Հադրութի, Գետաշենի
հիվանդանոցներում, Չլդրանի, Դրմբոնի, Ստեփա
նակերտի և Ֆիզուլիի զինվորական դաշտային հոս
պիտալներում: Երկու անգամ գերի է ընկել: Ամեն ան
գամ հրաշքով ազատվելուց հետո կրկին վերադարձել
է Արցախ՝ շարունակելու ազատամարտիկի և բժշկի
իր մարդասիրական գործը:
Հինգ զավակների հայրը 1998-ին պարգևատրվել է
«Մխիթար Հերացի», 1999-ին՝ «Մայրական երախ
տագիտություն», 2001-ին՝ «Մարտական ծառայութ
յան համար» մեդալներով, 2002-ին՝ «Արաբո» հուշա
մեդալով:
«Սպիտակ» փրկարարական ջոկատի հետ փրկարա
րական աշխատանքների է մասնակցել Հայաստանում,
Արցախում, Վրաստանում և Իրանում: Նա Արցախյան
ազատամարտին նվիրված երկու գրքերի և հրապա
րակախոսական հոդվածների հեղինակ է:
Իրական դժոխքի միջով անցած մարդը վերհիշում է
իր կյանքի հիշարժան ակնթարթները, որոնցից մեկը
սույն հոդվածն է՝ «Մարդկային գործոն» խորագրով:

օրից, սակայն երախտագիտության
զգա
ցու
մը առ այ
սօր կրում եմ իմ
սրտում:
Կյանքիս պարունակների այբն ու
ֆեն հանդիսացել է սիրած մասնագիտությունս, որով շնչել եմ
ու իմաստավորվել որպես անձ:
Իմ ճանապարհին չէին հանդիպի
բոլոր այն ելևէջները, արկածները,
դրամատիկ և բերկրալի պահերը,
որոնք վերապրել եմ շնորհիվ այդ
ընտրության: Ուրեմն կարելի է
պատկերացնել, թե որքան դժգույն
ու անհիշարժան կլիներ այն, եթե
երբևէ չիրականանար վիրաբույժ
դառնալու երազանքս:
Այդ զարմանահրաշ անձը այժմ
բժշկական համալսարանի կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
Ազատ Ադիբեկի Ենգիբարյանն է։
ԳԵՎՈՐԳ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
վիրաբույժ
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Պ ԱՏ ԵՐ ԱԶՄ, ՈՐ ՀԱՂԹ ԵՑ ԻՆՔ ՆԱԵՎ
ՎԱՐՊ ԵՏ ՀՐ ԱՉՅ ԱՅ Ի ՇՆՈՐՀ ԻՎ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի եր
կարամյա վարորդ Հրաչյա Աթոյանը արցախյան
ազատամարտի ակտիվ մասնակիցներից է։ Ծնուն
դով Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղից է։ Աշխատում
էր Երևանի աղյուսի գործարանում։ Երբ կոչ եղավ,
բռունցք դառնալ Արցախի փրկության գործում, Հրաչ
յան առաջիններից մեկն էր, որ կամավոր մեկնեց
ճակատ։ Կռվել է հինգերորդ բրիգադում, որը ղեկա
վարում էր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ «Ֆիզուլի,
Մարտակերտ, պատերազմի բոլոր թեժ կետերում եղել
եմ»,-հպարտանում է նախկին զինվորականը։ 1994-ի
հունվարին Հրաչյա Աթոյանը ձեռքից վիրավորում
է ստանում, տեղափոխվում հոսպիտալ, մի քանի օր
անց ձեռքը գիպսի մեջ կրկին մեկնում առաջնագիծ։
«Հրամանատարս ասաց՝ ինչու ես եկել, կարող էիր
չգալ, ասացի՝ իմ որոշումն է»։ Հրաչյան ապաքինվում
է, բայց մի քանի ամիս անց՝ ապրիլին, Թալիշում վի
րավորվում ոտքից։ Չնայած դրան՝ նա շարունակում
է պայքարը, զինակիցների հետ միասին մասնակցում
Ֆիզուլիի, Մարտակերտի ազատագրման մարտերին։
«Ֆիզուլին մի քիչ հեշտ էր, ադրբեջանցիների մոտ հե
ղաշրջում էր, իրենք փախան, մենք իրականացրինք
մեր գործողությունը։ Իսկ Մարտակերտը մի փոքր այլ
էր, բայց էլի շնորհիվ մեր հրամանատարի ճշգրիտ
հաշվարկների ու խստապահանջության, հաջողեցինք
նաև այդ գործողությունը»։
Վարպետ Հրաչյան, որ եղել է հրամանատարի տե
ղակալ, ղեկավարել դաշտային վաշտ, ապրիլյան քա
ռօրյային էլ էր պատրաստ մեկնել առաջնագիծ, եթե
կարիքը լիներ։ Պատկառանքով է խոսում ապրիլյան
պատերազմի մասնակից տղաների մասին, որոնք ոչ
մի քայլ չնահաջեցին, կռվեցին, շատերը զոհվեցին,
շատերն էլ ծանր վիրավորվեցին։
ԵՊԲՀ 
«Հերացի» թիվ մեկ հիվանդանոցային հա
մալիրում տեղակայված Հայրենիքի պաշտպանի վե
րականգնողական կենտրոնում բուժումը շարունակող
տղաների հետ վարպետ Հրաչյան մտերիմ է, նրանց
հետ զրույցի ընդհանուր թեմաները շատ են։ Տղանե
րին իր մեքենայով վարպետ Հրաչյան հաճախ է տե

ղափոխում։ «Վիրավոր տղերքի հետ միշտ շփում
ն եր
ունենում եմ, բոլորն էլ ինձ ճանաչում են, ես էլ՝ իրենց։
Կատակներ ենք անում, խոսում հայրենիքի պաշտ
պանության նվիրական գործի մասին, որին մեզ նման
զինվորագրվեցին նաև նրանք։ Ուզում եմ, որ շուտ մո
ռանան այդ դժվար ու ծանր օրերը, առաջ շարժվեն,
շարունակեն երիտասարդ իրենց կյանքը։ Շատ եմ
ուրախանում, երբ նրանց առողջականում տեսնում եմ
բարելավում»։ Վարպետ Հրաչյան համոզմունքը չի
փոխել՝ Հայկական բանակը լավն է, ուժեղ ու հզոր՝ ի
զորու հաղթահարելու իր առջև ծառացած բոլոր մար
տահրավերները։ Արցախյան ազատամարտի մաս
նակիցներ բուհում շատ կան, բայց Հրաչյա Աթոյանը
միակն է, որ պատերազմի երկրորդ կարգի հաշման
դամ է։ Արժանացել է «Մարտական ծառայության»,
«Վազգեն Սարգսյան» մեդալների, բազմաթիվ այլ
պարգևների։ «Աստված մի արասցե, եթե կարիք լինի,
անգամ մեր՝ հաշմանդամ
ն երիս կարիքը, հաշված ժա
մերի ընթացքում ես այնտեղ եմ»,- ասում է մարտա
կան ուղին հերոսաբար անցած Հրաչյա Աթոյանը։
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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ԱՊՐ ԻԼ Ը ՀԱՂԹ ԱԾ ԱՊ ԱԳ Ա ԲԺԻՇԿ Ն
ԱՊ ԱԳ ԱՅ Ի ՄԵԾ ԾՐԱԳՐ ԵՐ ՈՒՆ Ի

2016-ի ապրիլը Մարտունի աչ
քի ա
ռաջ է։ Ա
պա
գա բժիշ
կը նոր
էր հերթապահությունն ավարտել
ու դիրքից զորամաս իջել։ Բայց
ահազանգ հնչեց։ Պատերազմի
տագ
նա
պը կրկին նրան դիրք
բարձրացրեց։ Մարտուն Մնացա
կանյանը Կապանից է։ Որոշ չա
փով իր քա
ղաքն էլ սահ
ման է։
Ընդունվեց Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի ատամ
նաբուժական ֆակուլտետ, սովո
րեց մեկ կիսամյակ ու մեկնեց զին
ծառայության՝ պահելու հայրենիքի
իր բաժին հողակտորը։ Ծառայեց
Ջաբրաիլիում։ «Առաջնագծում ծա

ռայելիս մշտապես զգոն էինք, բայց
չէինք պատկերացնի, որ հակառա
կորդը նման մեծ գրոհի կգնա։ Այ
նուամենայնիվ, մեր զինվորները,
իմ զինակիցները խիզախ մարտի
կի ոգով, վճռականությամբ կան
խեցին այն մեծ պատերազմը, որը
սանձազերծեց Ադրբեջանը, ձախո
ղեցին Բաքվի նկրտում
ն երը։ Ես ու
Ադամ Սահակյանը նույն ժամանա
կահատվածում զորակոչվեցինք,
միևնույն վաշտից էինք։ Ն
 ույն զո
րամասից էր նաև սյունեցի իմ հայ
րենակից Նորայր Գասպարյանը։
Ցա

վոք, նրանք չկան։ Ն
րանք, ու
որ
ևէ մե
կը չէր մտա
ծում՝ ինչ կլի
նի հետո, այդ պահին մեկ բան էր
բոլորի մտքում՝ հայրենիքի պաշտ
պանությունը սուրբ նպատակ է։
Նորայրի հետ մտերիմ էի, պա
րարվեստ էր սովորում, մեծ ապա
գա էր նրան սպաս
վում»,-պատ
մում է Մարտուն Մնացականյանը։

Մարտունը հակատանկային զենք
էր աշխատեցնում, ջոկի հրամա
նատարն էր։ Բայց ամեն րոպե
պատ
րաստ էր օգ
նել նաև սանհ
րահանգիչներին՝ փրկելու վիրա
վոր զինծառայողների կյանքը։
«Մեր դասակի սերժանտներից
մեկին հաջողվեց խոցել հակառա
կորդի զրահամեքենան»,-ասում է
Մարտունը։ Դեռևս սովորում է երկ
րորդ կուրսում, բայց կյանքի դժվար
փորձությունը հաղթահարած զին
վորը ապագայի մեծ ծրագրեր
ունի։ Ծառայել հայրենիքին, դառ
նալ լավագույն մասնագետներից
մեկը, զարգացնել հայ բժշկությու
նը։ «Սա ևսես համարում եմ ծա
ռայություն առաջնագծում։ Չէ՞ որ
սահմանի պաշտպանությունը չի
ստացվի, եթե ամուր չէ թիկունքը»։
ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Մշակույթ

Պ ԱՏ ԱՌ ԻԿՆ ԵՐ ՔՆՆԱՇՐՋ ԱՆ ԻՑ
Ձմռան վերջին ամիսն էր, տաք փետրվարն էր դրսում:
Համալսարանի ներսում ուսանողների խուռն բազմու
թյունն էր հավաքված: Բոլորի անհանգիստ, սակայն
վճռական հայացքի ներքո ակներև զգացվում էր, որ
նրանք սրտի մի դողով սպասում էին միևնույն բանին,
այդ պահին կարծես բոլորի համար միևնույն ճակատա
գիրն էր հյուսված, և բոլորին միավորում էին նույն ապ
րում
ն երն ու հույզերը:

Ուսանողների հայացքն անընդմեջ մի կետի վրա էր՝
դեպի այն դուռը, որտեղից յուրաքանչյուր պահի կարող
էր իր անունը լսել:
Դռան նեղ անցքից, ինչպես մի պատրանք, անընդմեջ
մարդկային մի ստվեր էր նշմարվում: Անգամ ամենաա
նուշադիր մարդը կարող էր նկատել, որ շողքն անհան
գիստ էր և այդ անհանգստության մեջ չէր կարողանում
իր տեղը գտնել:
Անին էր, ով քննասենյակում նստած՝ շարունակ շարժ
վում էր, մերթ ընդ մերթ մեծ թափով ձեռքը տանում դե
պի ճակատ, ապա ճակատից իջեցնում քննաթերթիկը:
Նա նույն անհանգստության մեջ մնաց այնքան ժամա
նակ, մինչև լսեց իր անունը, մոտեցավ և սկսեց հանդար
տությամբ պատասխանել հարցերին: Հետզհետե նրա
անհանգստությունն անհետացավ, սակայն միջանցքում
կանգնած ուսանողների բազմությունը դեռ նույն անորո
շության մեջ էր:

Հանկարծ դուռը ճռինչով բացվեց, և Անին դուրս եկավ:
-Հը՞, ինչպե՞ս հանձնեցիր քննությունդ,- հարցախույզ
հայացքով սկսեցին վրա տալ համակուրսեցիները, ով
քեր սրտի տրոփյունով ու խորն անհամբերությամբ
սպասում էին այդ դռնից ելնող ամեն մեկին:
-Լավ էր... ,- անինքնավստահ ձայնով ասաց Անին, -ես
ավելին կարող էի...
Հանկարծ հուզմունքը խեղդվեց կոկորդում, սրտում
կուտակված խոսքերը լռեցին և արցունքերի տես
քով այտերից թափվեցին ցած:
Նա զգում էր համակուրսեցիների ներկայությու
նը, ովքեր խորն անկեղծությամբ շրջապատել էին
նրան, իսկ ամենամտերիմ
ն երը գիրկն էին առել և
համբուրում էին նրա՝ արցունքներից արդեն խո
նավացած այտերը:
Իրականում Անին հիանալի էր հանձնել քննութ
յունը, քննական ընթացքից հուզված նրան թվում
էր, թե չի գոհացրել դասախոսներին:
Քիչ հետո մռայլ պատկերը փոխվեց, երբ քննա
սենյակից դուրս եկավ դասախոսը և տեսնելով
Անիի սփրթնած ու անհանգիստ շարժում
ն երը
ժպտաց ու ասաց:
-Մեր լավագույն ուսանողներն իրավունք չունեն
լացելու, դրա փոխարեն ջանասիրաբար պատ
րաստվի’ր մյուս քննություններին, որպեսզի միև
նույն արդյունքն ունենաս: Հրաշալի էր:
Դասախոսի անմիջական ու անկեղծ վարմուն
քը հավաքված ուսանողներին մի ներքին ուժ տվեց,
նրանց անհանգստությունը փոքր-ինչ անհետացավ, և
յուրաքանչյուրն իր սրտում սկսեց գիտակցել, որ ավելի
լավ կարող է ներկայանալ քննությանը:
Օրը կիսվում էր, կիսվում էր նաև քննությանը սպա
սող ուսանողների քանակը, նրանցից շատերը գոհ էին,
մյուսները ոչ այնքան, սակայն ամեն մեկն իր հետ տուն
էր տանում այդ օրվա ապրում
ն երը, որոնք կուտակվել
էին օրվա սկզբից մինչև քննության ավարտը, ամեն մե
կը տուն էր տանում ամենակարևորը ՝ գիտելիքի պաշա
րը, որն ամբարել էր իր իսկ ուժերով և հոգու թեթևութ
յամբ վայելում էր իր ջանասիրության պտուղները...
ԱՐՓԻՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

Սպորտ

ՇՆ ՈՐՀ ԱՎ ՈՐ ՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ Ի
ԵՐԿ ԱՐ ԱՄՅ Ա ԱՇԽ ԱՏ ԱԿՑ ԻՆ՝ ՊԱՏՎ ԱՎ ՈՐ
ԿՈՉ ՈՒՄ ՍՏԱՆ ԱԼ ՈՒ ԱՌ ԻԹ ՈՎ
Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություննե
րով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադ
րության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետով և հիմք ըն
դունելով «Հայաստանի Հանրապետության պետա
կան պարգևների և պատվավոր կոչում
ն երի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը՝ ՀՀ նախա
գահի հրամանագրով Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանի ֆիզիկական
դաստիարակության և առողջապահական ամբիոնի
վարիչ Ալբերտ Մովսեսյանին շնորհվել է Հայաստանի
Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպոր
տի վաստակավոր գործչի կոչում՝ ֆիզիկական կուլտու
րայի և սպորտի բնագավառում ունեցած վաստակի հա
մար:

Հետաքրքիր է իմանալ
Օր եր, դեմք եր, դեպք եր, մարդ իկ, ժամ ան ակ ագր ությ ուն

4 ՓԱՍՏ ԲԺՇԿԱԳ ԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ
ՊԱՏՄ ՈՒԹՅ ՈՒՆ ԻՑ
Փետրվարի 4–ը Ուռուցքաբանական հիվանդությունների դեմ պայքարի միջազգային օրն է
Ուռուցքաբանական հիվանդությունների դեմ պայքա
րի միջազգային օրն առաջին անգամ նշվել է 2000 թվա
կանին: Միջոցառման նպատակն է աջակցել քաղցկե
ղով հիվանդներին և բարձրացնել ռիսկի գործոնների
մասին մարդկանց տեղեկացվածության մակարդակը:
Հայտնի է, որ ուռուցքաբանական հիվանդությունների
43%-ի առաջացումը հնարավոր է կանխել՝ հետևելով
առողջ ապրելակերպի այնպիսի նորմերի, ինչպիսիք
են՝
• Ծխախոտի հասանելիության սահմանափակումը
և ընդհանուր առմամբ ծխելու դեմ պայքարը,
• Ֆիզիկական ակտիվությունը, բալանսավորված,
առողջ սնունդը,
• Լյարդի և արգանդի վզիկի քաղցկեղ առաջացնող
վիրուսների դեմ պատվաստումը,
• Երկար ժամանակ արևի տակ և սոլյարի սրահնե
րում մնալուց խուսափելը:

Փետրվարի 9–ը՝ Ստոմատոլոգի մասնագիտական տոն
Ստոմատոլոգի միջազգային օրը փետրվարի 9-ին
նշելու ավանդույթն աստիճանաբար տարածվում
է աշխարհի շատ երկրներում: Այդ օրը պատահա
կան չի ընտրվել: Ստոմատոլոգների տոնը նշվում է
կաթոլիկ եկեղեցու կողմից քրիստոնյա նահատակ
Ապոլլոնիա Ալեքսանդրիացու հիշատակման օրը,
որին սարսափելի կտտանքների ենթարկելով՝ փոր
ձում էին ստիպել հրաժարվելու քրիստոնեությունից:
Սուրբ Ապոլլոնիայի տառապանքների խորհրդանիշ
երը դարձան ատամ
ն երը և աքցանը: Նա կարողա
ցավ դիմանալ բոլոր կտտանքներին, և երբ նրան
սպառնացին այրել խարույկի վրա (249 թվականի
փետրվարի 9-ին), Սուրբ Ապոլլոնիան ինքնակամ
նետվեց դեպի կրակը: Այդ ժամանակվանից ի վեր
գոյություն ունի լեգենդ, ըստ որի՝ պետք է արտաբե
րել. «Santa Apollonia!», և ատամի ցավը կնահանջի:

Հետաքրքիր է իմանալ
Փետրվարի 11. Հիվանդների միջազգային օրը՝ որպես սոցիալական նախաձեռնություն

Փետրվարի 11-ը միջազգային օրացույցում նշված է
որպես Հիվանդների միջազգային օր: Միջոցառումն
ավելի շատ որոշակի սոցիալական քայլ է՝ ի աջակ
ցություն մարդկանց, ովքեր հայտնվել են հիվանդի
կարգավիճակում:

Հիվանդների միջազգային օրն առաջին
անգամ նշվել է 1992 թվականի մայիսի 13ին հանգուցյալ Հռոմի պապ Հովհաննես
Պողոս Երկրորդի նախաձեռնությամբ:
Այդ առիթով գրված հատուկ հաղոր
դագ
րութ
յան մեջ Պ
 ա
պը նշում էր, որ
Հիվանդների միջազգային օրվա ամե
նամյա հիշատակումն ունի որոշակի
նպատակ: Այդ նպատակը Հովհաննես
Պողոս Երկրորդը բնութագրում էր այս
պես. «Նպաստել, որպեսզի բազմաթիվ
բժշկական կաթոլիկ կազմակերպութ
յունների աշխատակիցները, հավա
տացյալները, ողջ քաղաքացիական հա
սարակությունը զգան հիվանդներին
լավագույն խնամք ապահովելու, նրանց տառապանք
ները ինչ-որ չափով մեղմելու անհրաժեշտությունը»:

Փետրվարի 15-ին աշխարհը նշում է Քաղցկեղով հիվանդ երեխաների միջազգային օրը
Մոլորակի շատ երկրներ յուրաքանչյուր տարի
փետրվարի 15-ին նշում են Քաղցկեղով հիվանդ
երեխաների միջազգային օրը: Այդ ամսաթիվն
առաջին անգամ հայտնվեց միջազգային օրա
ցույցում 2001 թվականին Քաղցկեղով հիվանդ
երեխաների ծնողների համաշխարհային կոն
ֆեդերացիայի (ICCCPO) նախաձեռնությամբ:
Այսօր Քաղցկեղով հիվանդ երեխաների օրը
նշվում է ավելի քան 40 երկրներում՝ Մանկական
ուռուցքաբանների միջազգային միության հո
վանու ներքո: Խնդրի արդիականությունը, ցա

վոք, աճում է: Առողջապահության համաշխար
հային կազմակերպության (ԱՀԿ) վիճակագրա
կան տվյալների համաձայն՝ աշխարհում մինչև
14 տարեկան երեխաների շրջանում գրանց
վում է չարորակ ուռուցքով հիվանդացության
215 000 նոր դեպք, իսկ 15-19 տա
րե
կան
նե
րի
շրջանում՝ 85 000: ԱՀԿ մասնագետների կար
ծիքով՝ ժամանակին ախտորոշում և բուժում
ստանալու պարագայում չարորակ ուռուցքների
80%-ը բուժվում է: Մեր երկրում այդ ցուցանիշը
տատանվում է 65-70%-ի սահմաններում:

Հեղինակ՝ Տ
 ԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Տոն

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-Ը ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՆ Է
Գնալով քաղաքակիրթ աշխարհը ավելի շատ է կարևորում մայրենի լեզվի անաղարտ պահպանելը, և
այս գիտակցությամբ էլ 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հռչակեց մայրենի լեզվի միջազ
գային օր՝ ի նպաստ տարբեր ժողովուրդների լեզուների իրավունքների ճանաչման, պաշտպանման և
գործակցության աջակցության: Լեզուները մարդկության նյութական և հոգևոր ժառանգության պահպան
ման ու զարգացման ամենահզոր գործիքն են: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատմամբ աշխարհի 6.000 լեզուների կե
սը մոտ ապագայում կարող են կորցնել վերջին կրողներին: Լեզվի պահպանման ամենափայլուն օրինակը
անգլերենն է՝ ամերիկյան և բրիտանական անգլերենները: Առաջին դեպքում այն աղճատված լեզու է, երկ
րորդ դեպքում պահպանվել է նրա ակադեմիական մաքրությունը:
Մեր պատմությունը հազարամյակներով է հաշվվում:
Մեր հարևաններն ու ժամանակակիցները Կապադով
կիան և Ասորեստանն էին, Խեթական պետությունը,
Միդիան, Մաննան… Մեր հասակակիցներից շատերը
պատմության թատերաբեմից շատ վաղ են հեռացել,
երբեմ
ն ի հզոր և անվանի որոշ ժողովուրդներից հետք
անգամ չի մնացել:
Երևի ոչ մի երկիր իր հողին հավակնող այնքան շատ
թշնամիներ չի ունեցել, որքան Հայոց Աշխարհը: Ոմանց
ձգել է թալանի, հարստության և իշխելու մարմաջը, մի
մասին խանգարել է Հայաստանի աշխարհագրական

դիրքը, մյուսներին զայրացրել է այս ժողովրդի կրոնա
կան հաստատակամությունը, դավանափոխ չլինելու
համառությունը: Եվ արյունոտվել են մեր պատմության
էջերը…
Բայց ամեն անգամ հորդացած պղտոր գետի հոսան
քը կտրել անցել է մեր զուլալ առուն՝ մաքրաջուր, խո
խոջուն:
Իսկ ո՞րն է մեր հարատևության գաղտնիքը, մեր վե
րածնության հզոր զենքը:
Մեր զենքը մեր մայրենի լեզուն է:

Հայոց այբուբենի տառերը՝ Ալեքսանդրիայի գրադարանի պատին

ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ ԿՏԱԿԸ
«Ինձ հաջորդող սերունդներին, թոռներիս, ծոռներիս կտակում եմ տիրապե
տել հայոց լեզվին: Ամեն մեկը պետք է իր պարտքը համարի ուսում
ն ասիրել
հայոց լեզուն, գրագետ խոսել հայերեն՝ անկախ նրանից, թե քանի տոկոս է
նրա մեջ հայկական արյունը: Այդ տոկոսը ոչինչ չի նշանակում:Մենք փոխան
ցում ենք սերունդներին ոչ թե արյուն, այլ գաղափարներ, և գաղափարների
մեջ ինձ համար ամենաթանկը հայոց լեզուն է:
Այդ կապակցությամբ յուրաքանչյուր սերունդ պարտավոր է սովորեցնել հա
ջորդին հայոց լեզուն: Գիտցեք, որ իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել
է ու կմնա, քանի ապրում եմ, հայոց լեզվին տիրապետելը»:

Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով

ԲԱՅՐՈՆԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԸ
Հայ կանանց միջազգային միութ
յան հերթական համաժողովը Շվեյ
ցարիայում էր: Միջոցառում
ն երից
մե
կը այցն էր Շի
լո
նի ամ
րոց: Ան
միջապես հիշեցի Բայրոնի «Շիլո
նի կալանավորը» պոեմը: Ցավոք,
սփյուռքահայ տիկիններից շատերը
անտեղյակ էին ոչ միայն Բայրոնի,
այլև հայերի ու հայերենի մասին
վերջինիս վերաբերմունքին: Ժնևից
Շիլոն ժնևյան գեղատեսիլ լճի ողջ
երկայնքով ձգվող ավելի քան 80
կիլոմետր երկարությամբ ճանա
պարհին հնարավորինս ներկայաց
րի Բայրոնի և Մխիթարյան միաբա
նության առնչությունների մասին իմ
իմացածը:
...Շիլոնի ամրոցում դիտարժան
շատ բան կար, սա
կայն էքս
կուր
սավարն անընդհատ հորդորում էր
արագացնել ընթացքը՝ ժամանակ
թողնելով ամենատեսարժան ցու
ցադրության համար:
Ամրոց-դղյակի նկուղային հարկում
զնդանն էր՝ բանտը, որտեղ պահվել
ու կտտանքների են ենթարկվել կա
լանավորները, ում մասին է Բայրոնի
նշանավոր «Շիլոնի կալանավորը»
պոեմը: Տեսարանը անասելի ծանր
տպավորություն էր թողնում. շղթա

ներ, տանջելու սարք ու գործիքներ:
Եվ հնչեց էքսկուրսավարի ձայնը՝
«Ահա ապացույցը, որ Բայրոնը եղել
է Շիլոնում»...

Սյան վրա բազմաթիվ անունների
մեջ նկատվում էր Բայրոնի անու
նը: Ես նա
յում էի քերծ
ված
քին և
համեմատում Մխիթարյան միա

«Ա

ստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերենն է:
Ինչ էլ սպասելիս լինի հայերին ապագայում, նրանց երկիրը միշտ
պետք է մնա որպես ամենից ավելի հետաքրքրականներից մեկն ամբողջ
հողագնդում, և արդեն իսկ նրանց լեզուն… մեծ ուսում
ն ասիրություն է պա
հանջում… Ճոխ է հայոց լեզուն, և առատորեն կվարձատրվի նա, ով կու
սում
ն ասիրի այն: Ես փորձում եմ, իմ փորձն առաջ է ընթանում»:
ՋՈՐՋ ԲԱՅՐՈՆ

Հ. Այվազովսկի «Բայրոնի այցը Մխիթարյաններին Սբ. Ղազար կղզում» (1899)

Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով
բանների կողմից Բայրոնին տրամադր
ված հատուկ աշխատասենյակի հետ, որը
սրբությամբ պահպանվում է նույն վիճա
կում, ուր նա ոչ միայն հայերենի դասեր
է առել, նամակներ գրել իր ընկերներին,
այլև այստեղ է կազմվել հայերեն-անգլե
րեն լեզուների բառարան-քերականութ
յան նշանավոր դասագիրքը, որտեղ նմուշ
ներ է զետեղել հայ հին և միջնադարյան
գրականությունից, որի նշանավոր առա
ջաբանում արծարծել է հայ ժողովրդին
թուրքական ու պարսկական լծից ազա
տագրելու խնդիրը, նշելով՝ «Ինչպիսին էլ
եղած լինի հայերի ճակատագիրը, իսկ դա
անցյալում դառն է եղել, ինչպիսին էլ լինի
նա ապագայում, նրանց երկիրը հավետ
պիտի մնա որպես աշխարհի ամենահե
տաքրքիր երկրներից մեկը»:
Բացի այդ Մխիթարյան միաբանութ
յան հյուրընկալ հարկի տակ հայերենից
անգլերեն է թարգմանել երկու թուղթ
Նոր կտակարանից, երկու գլուխ՝ Մով
սես Խորենացու «Հայոց պատմությու
նից», հատվածներ՝ Ներսես Լամբրոնա
ցու «Ճարտասանությունից», Աստվա
ծաշնչի այն մասերը, որոնք պակասել են
անգլերեն թարգմանության մեջ: Բայրոնի
ու Մխիթարյանների առնչություններին
անդրադարձել են ավելի շատ օտար
նե
րը, քան մենք՝ հա
յերս: Դրանց թվում
են օտարազգի նշանավոր հեղինակներ
ֆրանսիացի գրող Անդրե Մորուան, ամե
րիկացի ժամանակակից ականավոր գրող
Իրվինգ Ուոլլեսը, անգլիացի գրող Ջեյմս
Մորիսը, կանադացի հայասեր բանաս
տեղծ, Բայրոնի քնարերգության երկրպա
գու Լոուրենս Դակինը, Չ. Քամելը, անգ
լիացի հայագետ, Լոնդոնի Կովկասյան
ուսում
ն ասիրությունների համալսարանի
պրոֆեսոր Դեյվիդ Մարշալ Լանգը և շատ
ուրիշներ:
Շիլոնից Ժնև վերադարձին խոհերս
ավելի քան տխուր էին. Շվեյցարիայում
160 կիլոմետր ճանապարհ կտրել տվեցին՝
հպարտությամբ ցույց տալու Բայրոնի՝
Շվեյցարիայում լինելու փաստը... Մե՞նք
ինչ ենք ա
նում... Ի՞նչ գի
տի մեր ե
րի
տա
սարդությունն այս մասին...
ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Ժուռնալիստների միջազգային
միության անդամ

ՓՆՏՐՏՈՒՔ, ՈՐ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ
Է ԱՌ ԱՅՍՕՐ
Թյուրքալեզու պետությունները քայլեր են ձեռնար
կում միասնական այբուբենի ստեղծման ուղղությամբ
ադրբեջանական APA լրատվական գործակալության
փոխանցմամբ` թյուրքալեզու պետությունների համա
գործակցության խորհուրդը (ԹՊՀԽ) առաջարկում է
ստեղծել միասնական այբուբեն` նախատեսված բո
լոր թյուրքալեզու պետությունների համար: Այս մասին
լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ԹՊՀԽ-ի
գլխավոր քարտուղար Խալիլ Աքընջըն: «Ներկայումս
Ղազախստանում գտնվող թյուրքական ակադե
միան ԹՊՀԽ-ի նախաձեռնությամբ ուսում
ն ասիրում
է թյուրքալեզու պետությունների համար նախատես
ված միասնական այբուբենի ստեղծման հարցը: Մենք
չենք խոսում մի լեզուն մյուսով փոխարինելու մասին:
Ոչ ոք չի ցանկանում մյուսին որևէ բան պարտադրել:
Այս գաղափարի գլխավոր նպատակն է թյուրքական
լեզուների հիման վրա ստեղծել միասնական այբու
բեն, որպեսզի մենք իրար լավ հասկանանք: Ընդհա
նուր արմատների վրա հենված լեզուն կարող է ծա
ռայել որպես ազգամիջյան հաղորդակցության մի
ջոցե: Հիշեցնենք, որ ԹՊՀԽ-ը ստեղծվել է 2009-ին
Նախիջևանում տեղի ունեցած գագաթնաժողովում:
Խեղճ ազերիներ, հիմա նորից որոնում
ն եր... Ի՞նչ
ասես, որ չօգտագործեցին` էլ արաբական տառեր, էլ
լատինական տառեր, էլ կիրիլիցա... Ի՞նչ խոսք` հաս
նել 21-րդ դար, դեռ չկողմ
ն որոշված, թե ինչատա՞ռ պի
տի լինի գիրդ, թերարժեքության բարդույթ կստեղծի,
բարդույթ, որն էլ իր հերթին կբերի հիստերիկ ջղաձ
գում
ն երի` հարևանների քաղաքակրթության առն
չությամբ: Սա
 կայն` ոչինչ: Ով փնտրում է, նա գտնում
է: Հույս ունենանք, որ ոչ միայն թյուրքալեզու պետութ
յունները, այլև մեր մերձավոր հարևանը առաջիկա
դարերի ընթացքում կկողմ
ն որոշվեն, թե ում այբուբե
նով գրեն` արաբների՞, եվրոպացիների՞, կիրիլիցայո՞վ,
թե՞ կարող է ստեղծեն սեփական տառեր` դեռևս 5-րդ
դարից առաջ գրավոր խոսք ունեցող իրենց հարևանի
օրինակով:
Ս.ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա առիթով

ՀԱՅ ԺՈՂ ՈՎՐԴ Ի ԲԱՐ ԵԿ ԱՄՆ ԵՐ Ը
ՀԱՅ ԵՐ ԵՆ Ի ՄԱՍ ԻՆ

«Ձ

եր հնամենի լեզուն ես չգիտեմ, բայց սիրում եմ այն: Դրա մեջ Արևելքն եմ զգում, դարերն եմ նշմարում
այնտեղ, տեսնում եմ անցյալի խորհրդավոր նշույլի շողարձակումը: Ինձ համար պարծանք է հայերեն
թարգմանվելը» :

ՎԻԿՏՈՐ ՀՅՈՒԳՈ (ֆրանսիացի գրող)

«Մ

իջնադարյան ո՞ր ժողովուրդը կկարողանա պարծենալ, թե երբևիցե իր սեփական լեզվով կամ թեկուզ
մի այլ` բախտավոր լատիներենով, հրապարակ է հանել Վարդանի և իր ընկերների դյուցազնամարտի
այնպիսի մի նկարագրություն, ինչպիսին Եղիշեի նկարագրածն է» :
«Եթե նկատի առնենք պատմական այն բացառիկ, ծանր իրադրությունը, որի մեջ Մաշտոցը կարողացավ արթ
նացնել հայ ժողովրդի ազգային գիտակցությունը, և նրա այդ գործը համեմատենք Պիպինոսի և նրա զինակից
Զիգֆրիդի գործունեության հետ, որ նրանք արին գերմանական ժողովրդի համար` այս վերջինները «խեղճ
թզուկներ» կերևան մտքի այդ հսկայի համեմատությամբ» :
ՄԱՐԿՎԱՐՏ (գերմանացի գիտնական)

«Զ

բաղմունքներուս նյու՞թը այսօր: Մեկն ու միակը` հայերենը: Գրաբարը, հայոց բարբառները: Այս է իմ
սիրուս առարկան: Մի զարմանալի մասնավոր շնորհ ունեցող այս լեզուն, որ այսoր իսկ զորություն
ունի ազատորեն և ստույգ արտահայտելու գիտական ճշտորոշ միտքը, փիլիսոփայական գաղափարները և
բանաստեղծական նրբին, բազմերանգ կիսաստվերները միաժամանակ: Կյանքիս ամեն մի վայրկյանը նվիր
ված է այդ ուսում
ն ասիրությանը» :
«Իմ գիտեցած լեզուների մեջ հայերենը բացառիկ է… նախ, որպես զարմանալի տրամաբանական լեզու, ապա
նաև` իր ճկունությամբ, նոր բառեր կազմելու դյուրություններով» :
ՖՐԵԴԵՐԻԿ ՖԵՅԴԻ (ֆրանսիացի լեզվաբան)

«Հ

այոց լեզվի մյուս կողմը, որ արժանի է հիացմունքի, նրա բառային և ոճային հարստությունն է: Այս
առանձնահատկությունը հայ բանաստեղծներին հնարավորություն է տալիս համաշխարհային գրակա
նոթյան գանձերը բոլոր նրբերանգներով թարգմանելու հայերեն: Եվ բառապաշարի հենց այդ հարստությունն
է, որ դժվարություն է հարուցում օտարազգի թարգմանիչներին հայ գրականությունը իրենց լեզուներով թարգ
մանելիս» :
«Մաշտոցի հրաշալի ստեղծագործության` հայկական այբուբենի կատարելությունը աշխարհի մեծագույն լեզ
վաբանների զարմանքն է առաջացրել… »:
ԷԴՄՈՆԴ ՇՈՒՑ (հունգարացի լեզվաբան)

«Հ

այ այբուբենը գլուխգործոց է: Հայ հնչյունաբանության հնչյուններից յուրաքանչյուրը հատուկ նշանով է
նոթագրված, և համակարգը այնքան լավ է հաստատված, որ հայ ազգին հայթայթած է հնչաբանության
վերջնական արտահայտություն, արտահայտություն, որ պահպանված է մինչև այսօր առանց որևէ փոփոխութ
յուն կրելու: Դրա հետևանքով` Հայաստանն ունի ճկուն գրական լեզու, որը հայկական բառապաշարի բոլոր
արժեքները արտաբերում է»:
ԱՆՏՈՒ ԱՆ ՄԵՅԵ (ֆրանսիացի գիտնական)

«Լ

ատիներենի այբուբենը, հայերենի այբուբենը նշագրության զարմանալի օրինակներ են, որն անվանում
ենք հնչութային: Ժամանակակից վերլուծողը գրեթե ոչինչ չի կարող փոխել այստեղ. հաշվի են առնված
իրական տարբերությունները, յուրաքանչյուր տառ միշտ համապատասխանում է միայն մեկ հնչույթի, յուրա
քանչյուր հնչույթ միշտ վերարտադրվում է նույն տառով»:
ԷՄԻԼ ԲԵՆՎԵՆԻՍՏ (ֆրանսիացի լեզվաբան)

Project of social significance

THE HOMELAND DEFENDER
REHABILITATION CENTER
OPENED AT ABOVYAN 58

On January 29, RA President
Serzh Sargsyan visited The Homeland Defender Rehabilitation Center, which was established by the
Yerevan State Medical University
after Mkhitar Heratsi in cooperation with the Ministry of Defense of
the Republic of Armenia, “Support
to Injured and Disabled Soldiers”
NGO and thanks to the President's
support and the resources provided
by many benefactors and individuals.
The President talked to the soldiers, who already received their
rehabilitation treatment in the center.
The President of Armenia accompanied by Minister of Defense
Vigen Sargsyan, YSMU Rector Armen Muradyan, President of the
“Support to Injuried and Disabled
Soldiers” NGO, Haykuhi Minasyan
and a number of philanthrop figures, got acquainted with the large
volumes of work in the rehabilitation center done in just a few
months.
In addition to health problems,
social integration, education and
employment issues of disabled people will also be solved.
According to YSMU Rector Armen Muradyan, the center will
function as a complete rehabilitation complex, in addition to health
problems of the disabled people,
social integration, education and
work issues will be solved, it is designed with the newest rehabilitation equipment and is the only one
in the region.
The President of the Republic of
Armenia expressed gratitude to all
those who made this very important idea into reality and, above all,
to the defenders of the motherland,
who had undergone rehabilitation
treatment for devoted service.

Project of social significance
About the history of the center
Haykuhi Minasyan said that
the idea of establishing the center
emerged after the April war when
it was necessary to organize the
treatment of the injured soldiers
during military operations abroad,
as the rehabilitation centers in Armenia lack adequate capacity.
An open-air café will also function in the territory of the newly
opened center, where the guys
who receive rehabilitation treatment can spend their leisure time.
It should be noted that the rehabilitation treatment at the newly
opened center is free of charge.

Science

SUMMARY OF 2016-2017 WORKS
OF THE ACADEMIC YEAR

At the Scientific Council meeting YSMU Rector Armen Muradyan presented perspective strategic directions of the University development.
The head of the medical school touched upon all the
programs and initiatives that were implemented in the
previous academic year and also spoke about the upcoming programs.
It was pointed out that, despite the success and
achievements, there are also many problems that will
be addressed to further work. YSMU Rector stressed
that 2016-2017 registered results should contribute to
2018-2019 increasing the effectiveness of performance

in all directions.
According to Armen Muradyan, the University’s adopted policy and the works done there are based on
the idea of globalization. If the problem of improving
the clinical area and the acquisition of new equipment
was the focus of the YSMU's work last year, this year
they will focus on the educational process reform and
elimination of existing problems.
The Academic Council approved the list of educational literature as well. The Rector answered the questions
of the teaching staff. They were given assignments.

HEAD OF THE CENTER FOR NUTRITION
AND WEIGHT CONTROL AT BOSTON
MEDICAL CENTER KAROLIN APOVYAN IS A
VISITING PROFESSOR AT YSMU
From December 31 2017, 2009, Professor of Boston University Medical
School, Head of the Center for Nutrition
and Weight Management at the Boston
Medical Center, Karolin Apovyan, will
also be Professor of the Department of
Endocrinology at Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi.
Professor Apovyan received medical education at the University of New
Jersey's Medicine and Dentistry, and
then moved to New England Deaconess Medical Center at Harvard Medical
School, where she earned a Bachelor's
degree in Nutrition and Metabolism.
1998-2000 Professor Apovyan was the
head of weight management program at

Brigham and Women’s hospital in
Harvard Medical School, and in
1996-2000. For the development
of nutrition education at Boston
University, Professor has been
awarded the Physician Nutrition
Specialist Award by American
Society of Clinical Nutrition. She
has authored over 200 scientific
works and articles, which have
been published in the world-renowned scientific magazines. Recently her The Age-Defying Diet
book was published.
Karolin Apovyan is also the author of
The Overnight Diet and The ALLI Diet
Plan books. IN 1992 Karolin Apovyan

is a member of The Obesity Society;
she has worked in the clinical board as
well as secretary-treasurer in the executive body.

Science

ANOTHER SUCCESS IN THE
FIELD OF SCIENCE
By the order of the RA Ministry of Education and
Science State Scientific Committee President the lists
of scientific events and schools of young scientists
guaranteed by the state budget of the Republic of
Armenia for 2018 have been approved. Three of the
YSMU events were included in that list. Among the
10 winners of the Young Scientists schools are two
scientific schools presented by YSMU and among the

winner events are YSMU Annual Report Conference,
"Science Week 2018”. Additionally, one of the winning
scientific schools, the "Cooperation as a Key to Success" is the first grant won by the Young Researchers
Union, which, according to young researchers, will become one of the keys to the success of not only the
structure, but also a number of individuals and will
open up new opportunities for young scientists.

STUDIES ON THE IMPACT OF THE
ENVIRONMENT ON FOOD AND PLANTS
WILL BE EXPANDED

For the purpose of developing
bilateral cooperation, the employees of the Department of Hygiene
and Ecology, headed by YSMU
Vice-Rector for Scientific Affairs

Konstantin Enkoyan and Vice-Rector for Educational Affairs Larisa
Avetisyan, visited the RA Ministry of Agriculture SSPS "National
Center for Veterinary Sanitary and
Phytosanitary Laboratory Services"
SNCO. During the visit, the possible
directions of further cooperation in
the scientific and educational aspects were discussed. The YSMU
delegation also toured the Laboratory of Food Safety and Phytosanitary Research at the “ State Veterinary-Sanitary and Phytosanitary
Laboratory Services Center" SNCO

and familiarized with the conditions. An arrangement has been
reached to extend the joint studies
on the impact of the environment
on food and plants.

UNIVERSITY HOSPITAL MICROBIOLOGICAL
LABS RECEIVE INTERNATIONAL QUALITY
RECOGNITION CERTIFICATE
The RA Ministry of Health, with the support of the
World Health Organization and the National Institute
of Public Health and External Hygiene of the Kingdom
of the Netherlands, carries out a Sustainability Research Program for anti-bacterial medicines in Heratsi
Hospital Complex. The goal of the program is to develop an anti-bacterial drug trafficking control system
in RA medical organizations, reducing their morbidity
through diagnostics and rational treatment of blood infections.
2016-2017 Bacteriological Laboratory of Diagnostic

Centers of Heratsi and Muratsan University Hospital
Complexes participated in the work of the European
Office of the World Health Organization (WHO), the
Central Asian and Eastern European Surveillance of
Antimicrobial Resistance (CAESAR), European Committee for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID),the Dutch National Institute for Public
Health and the Environment (RIVM), the United Kingdom National External Quality Assessment Service
(UK NEQAS) and received a "certificate of international quality recognition."

Inetrview

THE ONLY ARMENIAN IN THE HOUSE
OF LORDS - ARA DARZI:
ARMENIAN PEOPLE ARE SPECIAL
Lord Ara Darzi… Or Ara Vardges Terzyan… Born 7 May 1960 in Mosul, Iraq…
An Armenian-British surgeon, former
health minister of Great Britain, a member of the House of Lords. Ara Darzi is
one of the world's leading surgeons and
holds the Paul Hamlyn Chair of Surgery
at Imperial College London, specialising
in the field of minimally invasive and
robot-assisted surgery, having pioneered
many new techniques and technologies.
He has become strongly identified with
trying to change the National Health Service (NHS) in England and is recognised
internationally as an advocate for applying innovative reforms to health systems globally. As a Privy Councillor, he
is one of the Queen’s closest advisers. He
was knighted by the Queen for services
to medicine and surgery in 2002, when
he was just 42. He is also a fellow of the
Royal Society, the oldest and most prestigious scientific academy.
It was in Dublin that Ara Darzi picked
up his nickname. “Ara is similar to the
common Irish first name ‘Dara.’ Darzi is
like the very common Irish surname ‘Darcy.’ So, people started calling me Dara
Darcy,” he told once.
-Lord Darzi, you are both a doctor and a
politician, you are one of the world’s leading
surgeons, you are a leading voice in the field
of global health policy and innovation. How
do you manage to combine all this?
- It is undoubtedly a bit of a balancing
act. I manage my time very carefully and
also have a skilled team around me, who
help me to do this. Prioritizing tasks is incredibly important to ensuring that I get
everything done efficiently and effectively. Ultimately though, my patients have
to come first and this has reigned true
throughout my career.
-In your interviews you always emphasize that change is important. You were the
Healthcare Minister of the United Kingdom
and made reforms in the National Healthcare System of the country. From your point
of view, what are the main challenges of
global healthcare system?
- An aging, growing population is an
ever-increasing challenge for the global
healthcare system. The global population
is currently growing at a rate of approximately 1% annually, putting a huge amount
of strain on global resources, finances and
technology. We are completely reliant upon
our own ability to adapt and innovate, to
support this increasing population.

-You saved the life to one of your colleagues right during the session of House
of Lords. How did it happen? Are there any
other similar cases?
- I was indeed required to resuscitate
a colleague who suffered a heart attack
during a speech in the House of Lords,
using a defibrillator and cardiopulmonary
resuscitation (CPR). This was a unique situation, and thankfully is not something I’ve
had to do again. I did, however, perform
minor surgery on a former Prime Minister,
an incident which had remained secret until his autobiography was published earlier
this year.
-Professor, how did you choose the field of
medicine and then policy?
- I wanted to do something different to
my parents, I was interested in both engineering and medicine and chose medicine.
I knew it would be a challenge with a constantly changing horizon which excited me.
I hadn’t planned on becoming a politician
it was a great surprise when I was asked
to join the government as Under-Secretary-of-State for Health. I only agreed on
the condition that I was allowed one day
a week operating, that- I couldn’t give up.
-You were born in Mosul, Iraq. Your
great-grandparents were displaced from Erzurum by the Armenian Genocide. Please,
tell the story of your family’s survival. How
did you get to London?
- My family are originally from Erzurum,
as you mention. My great-grandfather and
four of his five children were executed
during the Armenian Genocide in 1915, and
my great-grandmother and grandmother
were the only members of the family to
survive. They walked barefoot to Mosul
in Iraq, where my father was later born. I
grew up in Baghdad, and my family moved
to Ireland shortly before the Gulf War – I
was 17. I did not move to London until after I had completed my medical studies at
Trinity College, and travelled in order to
further my surgical career in 1990.
-You often say: “Even though I had never
been to Armenia, I grew up feeling Armenian”. Recently you visited Armenia. What
were your impressions from the country? Did
you feel like in Homeland?
- I struggle to think of anywhere with
more unspoilt natural beauty than Armenia. The landscapes are beautiful, and the
churches and monasteries are architecturally amazing. However, the Armenian people are what make it such a special country: everybody is so positive, regardless of

the sadness and difficulties the country has
faced in its past.
-Professor, do you find time to relax? If
yes, how do you prefer to have a rest?
- Finding time to relax can prove difficult, but I do try to spend as much quality
time as I can with my family.
-As the most prominent Armenian in Britain and one of the famous surgeons in the
world, share, please, your advice and formula of success with future doctors.
- There is no specific ‘one-size-fits-all’
formula to success, particularly in an ever-changing field such as medicine. My
biggest pieces of advice would be: ask lots
of questions, listen carefully to the people
around you and do not be afraid to make
mistakes, just make sure you learn from
them!
- Does your Armenian origin play any
role?
- I am very proud of my Armenian heritage, and it has certainly had a part to play
in influencing my life and world view. Despite not growing up in the country, I have
always felt Armenian: I attended Armenian
churches, and always celebrated my Armenian heritage with my parents. I have been
back to Armenia to train new generations
of doctors and brought Armenian doctors
back to the UK, drawing these important
elements of my life together.
-And, finally, do you plan to visit Armenia again?
- Of course! I always enjoy visiting the
country, and will continue to visit as frequently as I can.
TATEVIK GHAZARYAN

Inetrview

FRITS ROSENDAAL: I DON’T KNOW ANY
NEGATIVE SIDE ABOUT BEING A DOCTOR
Frits Rosendaal... A doctor, a researcher, a fan of football and history… And
just a happy man… Frits Rosendaal is a Professor at Leiden University and former President of International Society on Thrombosis and Hemostasis. Ever since,
he has been appointed jointly at the Department of Clinical Epidemiology and
the Department of Thrombosis and Hemostasis. He became Professor of Clinical
Epidemiology in 1997, with a chair that was aptly named “Clinical Epidemiology of Thrombosis and Hemostasis”. Since 1999, he is head of the department of
Clinical Epidemiology, and since 2007 also of the Department of Thrombosis and
Hemostasis.
Frits Rosendaal is author of nearly 500 papers in international journals. He is
recipient of the Spinoza Award (2003) the highest scientific prize in the Netherlands. He is European coordinator of the Leducq International Network Against
Thrombosis and has Affiliate Professorships at the University of Washington in
Seattle, and the University of Vermont in Burlington. He is Chairman of the Netherlands Society for Thrombosis and Hemostasis (NVTH), and Chairman of the
Council of the International Society on Thrommbosis and Hemostasis (ISTH). He
is member of the national Health Council (Gezondheidsraad) and member of the
Royal Netherlands Society of Arts and Sciences (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).
The prominent doctor and researcher visited Armenia in the frameworks of the
ISTH Educational Course “All You Should Know About Thrombosis” organized at
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi.
- Professor, why did you choose to become a doctor?
- Because I didn’t know what to choose. I
wanted to become a journalist. My mother
said: “Well, because your father was a doctor, maybe it’s better to learn that profession”. Then I thought: “Why not to become
a doctor?”. The first years of medical school
were very boring. But later it got very interesting. So, I kept going with medicine.
But in a way I became a researcher, I’m not
treating patients any more. Now I am doing
research, and I am writing articles. So, in a
way I did become a journalist about science.
- Could you mention any strength or
weakness of doctor’s profession?
- The strength is that being a student you
have so many choices. You can become a
surgeon or orthopedist or researcher or
radiologist. I don’t know any negative side
about being a doctor. It’s fantastic. I don’t
see any negative aspects in this profession.
- How did you gain patients’ trust when
working as a doctor?
- Well, I think, by being capable, knowing what you are doing and being open. I
think that is the necessary combination.
Although there are a lot of people who gain
a lot of trust without deserving it, but, I
think, the reality is that most people trust
doctors anyway. Doctors are still trusted a
lot.
- What kind of global problems do you
see in your sphere of activities – thrombosis and hemostasis?
- One global problem which is present
for everything is enormous divide between

rich and poor. And many treatments have
become more expensive. So, if you are
a poor country (which is even in Europe,
still former Eastern Europe), you cannot
pay, for instance, for the drugs for hemophilia disease. I am not talking even about
Africa and Arabic countries. Drugs are becoming more and more expensive because
of the behavior of pharmaceutical companies which want to get as much money as
they can. That’s why many people can’t get
treatment because it is crazy expensive.
- Rosendaal, pregnant women are in a
risk group for getting venous thrombosis.
What should they do to avoid this disease?
- That’s true: among women the pregnancy is, maybe, the most important risk
factor. On the other hand, it’s also true that
among young women thrombosis is very
rare. It’s only 1 in 1000 pregnancies that
gets thrombosis. Young people don’t get
sick. But people should be aware to recognize it when the disease happens.
- There are a lot of challenges, both

medical and personal, for a physician.
What is your main advice to future Armenian doctors?
- In general, I would say, become a good
doctor! Use the area that you like! And be
happy!
- Are there any special principles that
should lead to a successful career in medicine?
- In every field, if you want to be successful, you need to work hard. I always wanted to become a ballet dancer, but, I think,
hard work wouldn’t work. If you want to
be a surgeon, but you are very clumsy, like
I am, you cannot be a surgeon (he smiles author). You need a combination of talent
and work. It’s the same in sport. Without
a talent you will never be fantastic. Also,
a very important lesson in life is to accept
what you can’t do. People always talk about
recognizing talents but, of course, it is important to recognize fields in which you are
not talented. So, that would be an advice.
- How do you manage to relax?
- I watch Netflix. And I read a lot, mainly history. Actually, I am reading a book
about the fall of the Ottoman Empire. Of
course, Armenia played a role in this period. I know the history of Armenia a little bit. That is very interesting. I read also
books about famous people, about their
lives.
- What did you know about Armenia
and Armenian people before visiting our
country?
- I knew about Armenian Genocide, of
course. I’ve been in Iran, and there is a big
Armenian population. There is a beautiful
church in Isfahan. It’s fantastic. And there
is also a museum dedicated to the victims of
the Genocide.
I also like chess a lot. So, I know Tigran
Petrosyan and Levon Aronyan.
Author: TATEVIK GHAZARYAN
Photo: by KAREN SEROBYAN

Inetrview
Ara Nazarian: Medicine is a noble profession

STAYING TRUE TO ONE’S MAIN REASONS
TO BECOME A PHYSICIAN
There really wasn’t a magical panache to success. I simply worked hard and tried to
figure out the next step in life to the best of my abilities…
Ara Nazarian, an Associate Professor of Orthopaedic Surgery at Harvard Medical
School, has worked with and mentored over 130 undergraduate and graduate students
and post-doctoral fellows from his early career days to date. Together, they have produced a body of work, consisting of almost 100 peer-reviewed publications, 2 books,
over 10 patents or patent applications, 3 startups and over 250 abstracts and conference
proceedings. Dr. Nazarian’s other activities include serving as editorial staff on 2 journals, ad hoc reviewer for 17 journals in the field, invited lectures in the United States and
abroad and participation in the HMS International Research Initiative, the HMS Explorations program and the Massachusetts State Science and Engineering Fair as a judge.
- Mr. Nazarian, you are one of the leading scientists working in the orthopaedic
and trauma fields in the United States.
Please, tell a little bit about your way to a
successful career.
- I hold an undergraduate degree in mechanical engineering, two master’s degrees
in biomedical engineering and clinical medicine respectively, and a PhD in biomedical
engineering. My family moved to the United States as I was about to start college.
Obviously, it was challenging to start in a
new setting, with new language and customs, having been born and raised in the
Middle East. However, I was able to focus on
my studies, and the fact that I was the only
Armenian at my university, forced me to
communicate solely in English. This was significant in honing my communication skills
and to take in the culture and norms of my
new home. There really wasn’t a magical panache to success. I simply worked hard and
tried to figure out the next step in life to
the best of my abilities, given that I did not
have a significant network to draw from for
experience and advice. This was when the
internet was at its infancy, so abundant information was not at your fingertips, as it is
today. By and large, I was fortunate enough
to be in a good environment and have mentors who had my best interests in mind. Being in a nurturing environment and taking
advantage of the resources available were
great assets presented to me. I simply combined them with my desire to succeed.
- How did you decide to choose the profession of a doctor?
- I very much enjoyed my undergraduate
training as a mechanical engineer. Half-way
through my junior year, I started to become
very interested in human physiology and
pathology. I could see them as engineering
systems that work and sometimes go awry
from disease. I thought it would be a worthy career to apply my engineering skills
to solve medical problems, and hence my
introduction to the field of biomedical en-

gineering. Upon graduating, I enrolled in
a biomedical engineering master’s program,
and as they say, the rest is history.
- You visited Armenia two years ago.
From your point of view, what are the
main challenges in the sphere of orthopaedic surgery in our country?
- I think we have a number of issues with
healthcare education and delivery in Armenia. The root causes are complicated and
multifactorial. We have a young country
that has gone through a major earthquake
and a war all in a span of less than 30 years,
while gaining independence. So, the educational and medical systems have undergone
significant stresses in this period. Much like
any resource constrained nation, we do not
have adequate financial resources to cover
patient care costs. As a small nation, we are
not a large enough market for large medical
device/pharma players to set up shop in Armenia. We have an educational system that
needs to undergo modernization. We need
to modernize patient care, and not just in
a few hospitals in and around Yerevan, but
throughout the entire country and Artsakh.
We need to address issues of conflict of interest and corruption in this sphere. We
need to increase research budget to start to
tackle our medical needs and those of other countries similar to us. We have a solid
background from the Soviet times to take
advantage of before it is too late. We have
the brain power and the knowhow from the
Diaspora to start an educational and scientific revolution, as our main export. The medical field is no different. Orthopedics and
trauma are perfect fields, as they are very
device oriented fields, where lack of devices
and equipment, either due to low supply or
exorbitant cost, results in lack of care delivery, and lack of care delivery results in
worse conditions and increased morbidity
and mortality in patients and rusty skills
for care providers. We also have to tackle
social issues surrounding medical care and
delivery at the population level to better

educate our people about seeking medical
help when needed. We also need to better
educate our physicians to embrace a more
transparent and team-oriented approach to
care. Not one person has all the answers.
Simple things such as morbidity and mortality conferences are not common place
in Armenia. This is a real problem. As you
see, the problems are many, but so are our
resolve and intellect. Given the right frame
of mind and the right environment, we can
achieve anything that we want/need to
achieve, including a healthy and self-reliant
population to provide care and to innovate
in the field for the betterment of mankind.
There are many nations and millions of people in very similar status as we are in Armenia. We can be a beacon of medical innovation and care for the developing world. Most
importantly, we can provide excellent care
for all citizens in our own country, regardless of their socio-economic status.
- Professor, do you manage to relax? How
do you prefer to have a rest?
- I spend time with my family as much as
I can, as I have two boys 5 and 10 years old.
Also, I like to ski a lot. So, I pretty much
ski every weekend during the winter with
my family.
- What is your advice to future doctors?
Do you have any special principles leading to a success?
- Medicine is a noble profession. I also understand that people have to think of their
and their family’s financial well-being. It is
important to know why one gets into medicine, and for the right reasons. Staying true
to one’s main reasons to become a physician
would be my advice.
- Does your Armenian origin play any
role?
- It certainly does. The independent and
friendly streaks that are shared by many
Armenians are certainly alive and well in
me. I enjoy working in a group setting and
have a large collaborative network, while
maintaining some independence for my
work and my group. It is an Armenian dichotomy Smile.
- Do you plan to visit Armenia again?
- Absolutely, my family and I plan to be
in Armenia in the August of this year. We
enjoy our time in Armenia and Artsakh immensely, given the beautiful nature, the incredible food and spending time among our
fellow Armenians.
Author: TATEVIK GHAZARYAN

