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Մ. Զ
Մ
Զ. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկտոր
Գիտաժողոﬖերի այս շարքը, որը նվիրված է ﬔր ԲՈւՀ-ի 95-ամյա հոբել յանին,
ունի ﬕ կարևոր նշանակություն՝ հնարավորություն տալ ուսանողների կողﬕց ձևավորել նոր հետազոտական խմբեր, որոնք
առաջ կտանեն այն ավանդույթները, այն
գաղափարներն ու ուղղությունները, որոնք
95 տարիների ընթացքում կայացել են ﬔր
համալսարանում՝ որպես ԲՈւՀ-ի մտավոր
սեփականություն, որի հիման վրա ﬔնք
կհետազոտենք, կհայտնաբերենք, այն,
ինչ ենթակա է փոփոխության, կփոխենք և
կպահպանենք ու կզարգացնենք լավագույնը:
Մեր ԲՈւՀ-ի հոբելյանին նվիրված ﬕջազգային
գիտաժողովը
ﬔկնարկեց
ուսանողական գիտական օրով, որի խորագիրն է՝ «Հետազոտի՛ր, բացահայտի՛ր և
փոխի՛ր: Մենք ունենք հին ավանդույթներ,
որոնք անհրաժեշտ է պահպանել, դրա հետ
ﬔկտեղ պետք է ուսուﬓասիրենք այն, ինչ
ունենք և որոշակի փոփոխություններ իրականացնենք կատարվող հետազոտական
աշխատանքներում՝ ներառելով այդ աﬔնն
ուսուﬓական ծրագրերում:

Ա Գ. ԱՇ
Ա.
ԱՇՈՏ
ՈՏՅԱ
ՅԱՆ
Ն
ՀՀ ԿԳ նա
ախա
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րար
ր

ԵՊԲՀ-ն Հայաստանի բուհական համակարգի առաջատարներից է, և այդ տեսանկյունից խորհրդանշական է, որ հոբելյանական ﬕջոցառուﬓերի ﬔջ առանձնահատուկ տեղ է տրվել
գիտական համաժողոﬖերին:
Բժշկական համալսարանին ﬕշտ հաջողվում է համատեղել ավանդականը և նորարարականը: Հետևաբար`
գործ ունենք դասական և, ﬕաժամանակ, ժամանակակից ԲՈւՀ-ի հետ: ԲՈւՀ, ուր աﬔն օր աշխատում են
իրենց վարկանիշի բարձրացման ուղղությամբ: ԲՈւՀ, որտեղ ուսանողությունը լավ սովորելու շահագրգռություն
ունի: ԲՈւՀ, որը գրավիչ է արտասահմանցի ուսանողների համար: Եվ պատահական չէ, որ ﬔր ԲՈւՀ-երի ﬕջազգայնացման առաջատարը բժշկական համալսարանն է:
Ինձ համար ուրախալի է, որ այստեղ պահպանվում են ուսանողական կյանքի լավագույն ավանդույթները, ակտիվ գործում
են ուսանողական կառույցները: Մենք հպարտություն պետք
է ապրենք, որ Հայաստանում ունենք նման հաստատություն:
Բժշկական համալսարանում ինձ համար թանկ է աﬔն ﬕ լսարանն ու սենյակը, սա իմ մայր ԲՈւՀ-ն է: Բժշկական համալսարանի անցյալը, ներկան ու ապագան շաղկապված է սերունդների
հերթափոխով: Սա ﬕջավայր է, որտեղ կրթությունը, գիտությունն ու առող ջապահությունը շաղկապված են անբաժանելի
կապով: Բժշկականում կրթություն ստացող երիտասարդը ձեռք
է բերում ոչ ﬕայն մասնագիտական գիտելիքներ, այլև աշխարհայացք ու արժեհամակարգ: Այս ԲՈւՀ-ի բոլոր շրջանավարտները, վստահ եմ, հրաշալի գիտեն նրա պատմությունը և երախտապարտ են՝ ստացած գիտելիքների, դեպի կյանք տրված ուղեգրի
ու այս պատերի ներքո ձևավորված աշխարհայացքի համար:
Ժամանակակից բուհական կրթության մարտահրավերներն
այլևս չեն կարող սահմանափակվել ﬕայն Հայաստանի աշխարհագրական տարածքով: Իմ ցանկությունն է տեսնել ԵՊԲՀ-ն
Հայաստանի սահմաններց դուրս՝ ﬕջազգային չափանիշերով
ճանաչված վարկանիշային սանդղակների ցանկում: Սա առողջ
ձգտում է, որը ԲՈւՀ-ը պետք է անպայման դնի իր առջև: Պետք
է նկատել, որ ԵՊԲՀ-ի շնորհիվ այսօր ﬔր բուհական համակարգը կարողանում է ապահովել եվրոպական չափանիշերով
օտարերկրյա ուսանողների ներգրավվածության բարձր ցուցանիշ: Ժամանակակից ԲՈւՀ-ը չի կարող հաջողություն ունենալ,
եթե ﬕջազգայնացման աստիճանը, շրջանավարտների ու դասախոսների շարժունությունը, արտասահմանցի ուսանողների
տեսակարար կշիռը ﬔծ չէ:
Համալսարանի համար շատ կարևոր բաղադրիչ է նաև հետազոտությունների ծավալը, և այս առումով ևս բժշկականը ունի
հստակ արդյունքներ: Գիտական և հետազոտական բաղադրիչի կարևորությամբ է նաև պայմանավորված, որ ԲՈւՀ-ի հոբելյանական ﬕջոցառուﬓերի ﬔկնարկային այցեքարտը դարձել
են ուսանողական և դասախոսական գիտաժողոﬖերը:
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ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ՕՐԱԳԻՐ

ՕՐ ԱՌԱՋԻՆ
Առաջին օրը՝ հանդիսավոր բացուﬕց հետո,
ﬔկնարկեց «Բժշկագիտության արդի հիմնախնդիրները խորագրով հոբել յանական
գիտաժողովը, որը փորձարարական և կլինիկական բժշկության գիտակրթական և
կառավարման համակարգի զարգացուﬓերին
և բարեփոխուﬓերին ﬕտված քննարկումների, գիտագործնական հանդիպուﬓերի,
ուսանողական և գիտական այլ ﬕջոցառումների լայն հնարավորություններ ստեղծեց:
Ըստ ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյանի՝ ուսանողական գիտական օրվա ղեկավարումը վստահված էր
ուսանողներին, ովքեր նաև ﬔծ դեր են ունեցել
այն կազմակերպելու գործում:
Օրվա ﬕջոցառումը բաղկացած էր երկու մասից:
Առաջին մասն իր ﬔջ ներառում էր օտարերկրյա այնպիսի հայտնի մասնագետների դասախոսություններ, ինչպիսիք են
Վահագն Օհանյանը (Հյուսիսարևել յան Օհայոյի բժշկական համալսարան, ԱՄՆ), Բարտ
Էգգենը (Գրոնինգենի համալսարանական
բժշկական կենտրոն, Նիդերլանդներ), Աբրահամ Ավիտալը (ECNP), Գևորգ Հոպայանը
(Թագավորական քոլեջ, Մեծ Բրիտանիա),
Րաֆֆի Ավետիսյանը (Քլիվլենդի կլինիկա,
ԱՄՆ):
Երկրորդ մասում ԵՊԲՀ 13 ուսանողներ ներկայացրին իրենց կողﬕց կատարված հետազոտական աշխատանքները:

«Բժշկագիտության արդի
հիﬓախնդիրները
գիտաժողովի
կրեդիտավորում
Ի ուրախություն ﬔզ՝ Երևանի
Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի
95-ամյակին նվիրված
«Բժշկագիտության արդի
հիﬓախնդիրները խորագրով
գիտաժողովը ներառվել է
շարունակական բժշկական կրթության
եվրոպական կրեդիտավորման
խորհրդում և շնորհվել է 19 կրեդիտ:

ՕՐ ԵՐԿՐՈՐԴ
Շարունակվեց ԵՊԲՀ 95-ամյակին նվիրված՝ «Բժշկագիտության արդի հիﬓախնդիրները խորագրով հոբել յանական գիտաժողովը, որին ներկա էին ՀՀ կրթության
և գիտության նախարար Արﬔն Աշոտյանը,
ՀՀ առող ջապահության փոխնախարար
Գագիկ Միրիջանյանը, Հայաստանի երիտասարդական հիﬓադրաﬕ հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավագյանը, ՀՀ ԳԱԱ ակադեﬕկոս, բժշկական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊԲՀ
նախկին ռեկտոր Վիլեն Հակոբյանը, այլ
բարձրաստիճան հյուրեր, արտասահմանից
ժամանած մասնագետներ:
ՀՀ առող ջապահության նախարարի և իր
անունից ներկաներին ող ջունեց և ԵՊԲՀ
95-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորեց փոխնախարար Գագիկ Միրիջանյանը։
«Անցած 95 տարիների ընթացքում ﬔր սիրելի մայր բուհն առող ջապահության ոլորտին
հմուտ մասնագետներ և համաշխարհային
մասշտաբի գիտնականներ է տվել, ովքեր
իրենց ավանդն են ունեցել ﬔր երկրի առողջապահական համակարգի զարգացման
գործում: Այսօր ավելի` քան երբևէ, ակնհայտ
է դառնում, որ ցանկացած բարեփոխում
անհնար է իրականացնել առանց հետազոտական լուրջ աշխատանքի: Կարևորելով
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի դերը՝ որպես
բարձրակարգ մասնագետների դպրոց՝
Գ. Միրիջանյանը հավելեց. «Նմանատիպ
գիտաժողոﬖերի անցկացումը հրաշալի
հնարավորություն է համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ և փորձի փոխանակում իրականացնելու համար:
ՀՀ ԿԳ նախարար Արﬔն Աշոտյանից
հետո ող ջույնի խոսքով հանդես եկավ նաև
ՀՀ ԳԱԱ ակադեﬕկոս, ԵՊԲՀ նախկին
ռեկտոր Վիլեն Հակոբյանը. «Սիրով շնորհավորում եմ բոլորիս՝ բժշկական կադրերի պատրաստման 95-ամյակի կապակցությամբ: Անցած տարիները ցույց են տալիս,
որ բժշկականը եղել և ﬓում է ﬔր կրթական
համակարգի լավագույն ԲՈւՀ-երից ﬔկը:
Մաղթում եմ, որ ﬔր սիրելի ԲՈւՀ-ի ապագան պայծառ լինի: Կանաչ ճանապարհ բոլորիդ և աﬔնայն բարիք:
Գիտաժողոﬖերի շարքը շարունակվեց ևս
2 օր՝ ներառելով քննարկուﬓեր, զեկուցումներ և հանդիպուﬓեր:

ԱՄՓՈՓՎԵՑ
ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ
Գիտաժողովի 4 օրերի ընթացքում արտասահմանից ժամանածների և տեղացի առաջատար
մասնագետների կողﬕց ներկայացվեցին զեկուցուﬓեր բժշկագիտության արդիական թեմաների և խնդիրների շուրջ՝ նաև առցանց տարբերակով, ստենդային դասախոսություններ, զուգահեռ
ընթացող սեկցիաներ, կլոր սեղաններ՝ նաև առցանց ընթացող քննարկուﬓերով:
Շնորհակալություն հայտնելով գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցության համար՝ ԵՊԲՀ
գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյանը նշեց. Ցանկանում եմ
ﬕ քանի խոսք ասել այս գիտաժողովին ﬔր կողﬕց կատարված նորամուծությունների մասին:
Սկսենք գիտաժողովի ժամանակ օգտագործված
գույներից՝ ﬔնք ընտրել էինք կանաչ և դեղին
գույները, քանի որ այժմ աշնան ﬕջնամասում
ենք: Նորամուծություն էր նաև ﬔր կողﬕց կիրառված՝ մասնակիցների առցանց գրանցումը,
ինչպես նաև տեղում գրանցվելը և գրանցուﬕց
դուրս գալը: Ցանկանում եմ հատկապես ընդգծել, որ արտերկրից ժամանած ﬔր հյուրերից շատերը այս գիտաժողովից հետո ունեն կոնկրետ
առաջարկներ ﬔր ուսանողների համար, այն է՝
անվճար կուրսեր, ռազմավարական նոր մոտեցուﬓեր, համագործակցություն ﬔր ամբիոնների
հետ, լաբորատոր աշխատանքներ:
Ամփոփելով գիտաժողովի 4 աշխատանքային
օրերը՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանն
ասաց. «Հրաշալի է տեսնել նմանատիպ հետաքրքրված լսարան, որին համախմբում է գիտելիքի, գիտության հանդեպ սերը, հետաքրքրությունը: Կարևոր է, որ ﬔր ուսանողները այս
օրերի ընթացքում հնարավորություն ունեցան ոչ
ﬕայն տեսնել հայտնի գիտնականների, առաջատար մասնագետների, այլև աշխատել նրանց
հետ, ստանալ արժեքավոր գիտելիքներ, մասնագիտական հմտություններ: Կարծում եմ, որ մոտ
ապագայում կունենանք գիտական ամբիցիաներով օժտված երիտասարդ կոլեկտիվ, որը կհենվի ﬔր լավագույն ավանդույթների վրա: Ես ևս
ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին, հյուրերին,
հատկապես կազմակերպիչներին՝ կատարած
աշխատանքների համար:
Գիտաժողովի աշխատանքներին իրենց ներդրուﬓ ունեցան ընդհանուր առմամբ 2.000 մասնակիցներ, որոնցից՝ 1.000 ուսանող, 300 կլինիկական օրդինատոր և պրոֆեսորադասախոսական
անձնակազﬕ 150 ներկայացուցիչ:

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ ՄԻԱՎՈՐԵԼ Է ԱՇԽԱՐՀԻ
ՏԱՐԲԵՐ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԺԱՄԱՆԱԾ
ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻՆ
Երևանում աշխատանքները սկսեց Սևծով յան երկրների
9-րդ ﬕջազգային նյարդավիրաբուժական համագումարը,
որին մասնակցեցին տարբեր երկրների առաջատար մասնագետներ։
Համագումարին ներկա էին ՀՀ փոխվարչապետ, ﬕջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխուﬓերի
նախարար Վաչե Գաբրիել յանը, ՀՀ առող ջապահության փոխնախարար Տիգրան Սահակյանը, ԵՊԲՀ ռեկտոր
Միքայել Նարիմանյանը, ԵՊԲՀ նյարդավիրաբուժության
ամբիոնի վարիչ, Սևծով յան երկրների 9-րդ ﬕջազգային
նյարդավիրաբուժական կոնգրեսի նախագահ Ռուբեն
Ֆանարջյանը, նյարդավիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, գիտության վաստակավոր գործիչ Սուրեն Զոհրաբյանը, ինչպես նաև անվանի բժիշկներ
ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից,
Հունաստանից, Շվեյցարիայից, Ուկրաինայից և այլ երկրներից: Նրանց թվում էին նաև ﬔր ԲՈւՀ-ի շրջանավարտներ,
ովքեր ﬔծ հաջողությունների են հասել աշխարհի զարգացած
երկրների կլինիկաներում:
Համագումարի մասնակիցները հնարավորություն ունեցան
կիսվել վերջին տասնամյակի ընթացքում ձեռք բերված ﬕջազգային փորձով և գիտելիքներով:
Բացման խոսքում ՀՀ փոխվարչապետ Վ. Գաբրիել յանը,
կառավարության ող ջույնը փոխանցելով մասնակիցներին,
ասաց. «Ուրախ եմ, որ կոնգրեսի աշխարհագրությունը դուրս
է Սևծով յան երկրների սահմաններից: Հուսով եմ` այս համագումարը արդյունավետ կլինի փորձի փոխանակման և
համագործակցության ընդլայման տեսակետից: Ցանկանում
եմ բոլորին բեղﬓավոր աշխատանք»:
Ող ջունելով կոնգրեսի մասնակիցներին՝ ռեկտոր Մ.
Նարիմանյանը նշեց. «Մեր համալսարանը և առող ջապահության ազգային ինստիտուտը ﬔծ ուշադրություն են դարձնում նյարդավիրաբուժության զարգացմանը, և այս կապակցությամբ ես հատկապես ցանկանում եմ շեշտել ﬔր ԲՈւՀ-ի՝
այս ոլորտում ﬔծ հաջողությունների հասած և աշխարհի
առաջատար կլինիկաներում աշխատող շրջանավարտների
դերն այս գործընթացում: Դա ﬔծ պատասխանատվություն է
ﬔզ համար: Կոչ եմ անում ﬕացյալ ուժերով ամրապնդել այդ
կապը` դարձնելով այն ավելի ամուր, ավելի արդյունավետ և
ավելի գիտատարողունակ, այնպես, ինչպես դա արեցին ներկաներից շատերը: Որպես ԲՈւՀ-ի ներկայացուցիչ՝ ցանկանում եմ նշել, որ այն աﬔնը, ինչի մասին խոսվելու է այս համագումարի շրջանակներում, կարտացոլվի ﬔր բարձրագույն
և հետբուհական կրթական ծրագրերում, և դա պետք է արվի
ﬕջդիսցիպլինար մակարդակով, որպեսզի այն, ինչը ﬔնք անվանում ենք նյարդավիրաբուժություն, չﬓա ﬕայն նեղ մասնագիտացում, այլ ներդրվի և՛ կանխարգելիչ բժշկության, և՛ հետազոտական աշխատանքների գործընթացում»:
ՀՀ
առող ջապահության
փոխնախարար
Տիգրան
Սահակյանը, նախարարության անունից ող ջունելով մասնակիցներին, նշեց. «Այս համագումարը իր հեղինակությամբ և
արդիականությամբ կնպաստի նյարդավիրաբուժության զարգացմանը, փորձի փոխանակմանը և կապերի ամրապնդմանը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ մասնակից երկրներում:
Նյարդավիրաբուժության ոլորտի հիﬓական խնդիրները
կապված են բժշկական սարքավորուﬓերի հետ, սակայն ՀՀ
կառավարությունը դրանք լուծելու նպատակով քայլ առ քայլ
փորձում է առող ջապահական ոլորտի ծախսային մասն ավելացնել»:
Համագումարի նպատակն էր ծանոթանալ նյարդավիրաբուժության ոլորտում ախտորոշման և բուժման նորագույն ձեռքբերուﬓերին, կլինիկական պրակտիկայում նրանց կիրառմանը, մասնագետների մակարդակի բարձրացմանն ուղղված

8

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Նոյեմբեր 2015 N 15-16 (1326-1327)

կրթական
ստեղծմանը
ինչպես
հիվանդների
մանը, ինչ
պես նաև հի
վանդների
կրթական ծրագրերի
ծրագրերի ստեղծ
բուժման արդյունքների բարելավմանը: Սևծով յան երկրների 9-րդ ﬕջազգային նյարդավիրաբուժական համագումարը
նպաստեց նաև տվյալ տարածաշրջանի և ամբողջ աշխարհի մասնագետների ջանքերի համախմբմանը, ամրապնդեց
առաջատար մասնագետների և տարբեր երկրների կլինիկաների ﬕջև համագործակցությունը, բարձրացրեց գիտական
ուսուﬓասիրությունների նկատմամբ երիտասարդ բժիշկների
հետքրքրությունն ու հնարավորություն տվեց նրանց ծանոթանալ տվյալ ոլորտի նորամուծություններին:
ՀՀ առող ջապահության նախարարության գլխավոր նյարդավիրաբույժ Ռուբեն Ֆանարջյանի խոսքով` ﬕջոցառումը
տարիներ շարունակ նպաստում է տարածաշրջանի նյարդավիրաբույժների ﬕջև համագործակցության հաստատմանը.
«Այս համագումարը մասշտաբային ﬕջոցառում է, որի աշխատանքում մասնակցում են և՛ Սևծով յան տարածաշրջանի
երկրների մասնագետներ, և՛ ներկայացուցիչներ ամբողջ աշխարհից»:
Միջազգային համագումարի շրջանակներում անցկացվեցին
պլենար նիստեր, որոնց ընթացքում ներկայացվեցին տարբեր
երկրների առաջատար մասնագետների զեկույցները:
Կազմակերպվեցին նաև ախտորոշման և բուժման նորագույն ﬔթոդների ուսուցման վերաբերյալ դասընթացներ, ներկայացվեցին առանձին կենտրոնների և հեղինակների գիտական ձեռքբերուﬓերն ու գործնական փորձի ամփոփուﬓերը:
Վերջին տասնամյակներում Հայաստանում զարգացում է
ապրում նյարդավիրաբուժական գիտությունն ու ծառայությունը: Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում գործում է 8 նեյրովիրաբուժական կլինիկա, և տարեկան իրականացվում է
2.500 վիրաբուժություն: Երիտասարդ մասնագետների որակավորման բարձրացմանը, բարձր տեխնոլոգիական ﬔթոդիկաների կիրառմանը համընթաց, շարունակվում է ﬕջազգային համագործակցությունը արտերկրի գործընկերների հետ:
Անգնահատելի է հայկական սփյուռքի ավանդը, որը թույլ է
տալիս ﬔր երկրի նյարդավիրաբուժությանը հանդես գալ ﬕջազգային մակարդակում և տարբեր հարթակներում ներկայացնել սեփական արդյունքները: Համագումարի ընթացքում
կազմակերպվեց նաև նոր տեխնոլոգիաների, դեղաﬕջոցների, բժշկական տեխնիկայի և սարքավորուﬓերի ցուցահանդես:
Այս համագումարի պատմությունը սկսվել է դեռևս 1999-ին,
երբ այն առաջին անգամ կազմակերպվել է Ռուﬕնիայում:
2013-ին Թբիլիսիում որոշվել է հերթական համագումարն
անցկացնել Հայաստանում:
Պետք է նշել, որ այս որոշումը կայացվել է այն բանից հետո,
երբ Ադրբեջանը հրաժարվեց անցկացնել հերթական համագումարը կանոնադրության համաձայն, և այդ պատասխանատվությունը ընկավ Հայաստանի վրա:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ 3-ՐԴ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ
Ընտանեկան բժշկության 3-րդ ﬕջա
ազգային գիտաժողովը նվիրված էր
ԵՊԲՀ-ի 95-ամյակին: Գիտաժողովի
առանցքային թեմաներն էին՝ շնչառական համակարգի խնդիրները ընտանեկան բժշկության պրակտիկայում,
ռեաբիլիտացիայի արդի ﬔթոդները և
առող ջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) օղակում հաճախ հանդիպող այլ առող ջական խնդիրներ:
Ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին՝ ԵՊԲՀ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին
Ենկոյանը կարևորեց նման ﬕջոցառուﬓերի անցկացումը նաև արտասահմանցի գործընկերների ինտեգրմամբ, քանի որ դրանց ընթացքում
կատարվում է փորձի արդյունավետ
փոխանակում:
Այնուհետև գիտաժողովի մասնակիցներին ող ջունեց նաև «Ընտանեկան
բժշկության ակադեﬕական ﬕավորում» (ԸԲԱՄ) հասարակական կազմակերպության համանախագահ Մարինա
Օհանյանը: Նա ևս ընդգծեց ﬕջազգային այս գիտաժողովի անցկացման
կարևորությունը և դրա աշխատանքներին արտասահմանցի գործընկերների ներգրավումը: «Դա նպաստում է
Հայաստանի և արտերկրից ժամանած
ընտանեկան բժիշկների համախմբմանը, փորձի փոխանակմանը և Հայաստան-Սփյուռք կապի ամրապնդմանը:
Այս գիտաժողովի նպատակը ընտանեկան բժշկության զարգացուﬓ է, որի
հիմքն այսօր հիվանդության կանխարգելման սկզբունքն է, այն է՝ խնդրի 80%ը լուծում պետք է ստանա առաջնային
օղակում», - նշեց ԸԲԱՄ համանախագահը: Նա նաև տեղեկացրեց, որ այս
անգամ փոխվել է զեկուցուﬓերի ձևաչա
ափը. այժմ դրանք հիﬓված են խնդրի,
պրոբլեﬕ վրա:
«Ռեսպիրատոր բժշկության տեղը ընդհանուր բժշկության պրակտիկայում»
թեմայով զեկուցումով հանդես եկավ
նաև ԵՊԲՀ ռեկտոր, «Ընտանեկան
բժշկության
ակադեﬕական
ﬕավորում»
կազմակերպության
համանախագահ Միքայել Նարիմանյա
անը: Իր զեկուցման ﬔջ նա իրավիճակային վերլուծության ﬕջոցով ներկայա
ացրեց ռեսպիրատոր բժշկությունը և
ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի
վիճակն ու այդ երկուսի համախմբման
իր տեսլականը:
«Նախկինում չկար այնպիսի ինտեգրացված հասկացություն, ինչպիսին է
ռեսպիրատոր բժշկությունը. ախտորոշո
ում էր ﬔկը, բուժում էր մյուսը, ապա-

քինում՝ ֆիզիոթերապևտը:
Մեր
մասնագիտության
ﬔջ կային բազմաթիվ ուղղություններ, որոնք երբեﬓ
իրար օգնում էին, երբեﬓ էլ
գտնվում էին կոնֆրոնտացիոն վիճակում: Առաջնային
օղակում պետք է աշխատեն
ընդհանուր
պրակտիկայի բժիշկներ, մասնագետներ, ովքեր պետք է լինեն
պրոբլեմ լուծող: Պրոբլեմներն ընտրելուց ﬔնք ոչ թե
ﬔզ վրա պետք է վերցնենք
աﬔն ինչ՝ անկախ պացիենտի սեռից, տարիքից և նրա
մոտ եղած պրոբլեﬕց, այլ ցուցաբերենք դիֆերենցված մոտեցում: Դա
կփրկի ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի մասնագետի մասնագիտական վարկանիշը: Եթե անգամ ﬔզ վրա
վերցնում ենք այդ պատասխանատվությունը, պետք է կարողանանք ճիշտ
գծել սահմանը, թե որտեղ է ավարտվում առաջնային բուժօգնությունը և
որտեղ սկսվում նեղ մասնագիտականը: Այսուհետ պետք է աշխատել՝ այդ
պրոբլեﬓերի վրա կենտրոնանալով:
Երկրում այդ պրոբլեﬓերի իրական
տարածվածությունը ուսուﬓասիրելով,
վաղ ճանաչելով, կանխելով պրոբլեﬕ
խորացումը, պրոբլեմը լուծելով և դա
սովորեցնելով՝ սա կլինի լուրջ և կարեվոր աշխատանք, և այս աﬔնը պետք է
լինի գիտության վրա հենված»:
Նա նաև կարևորեց կրթական ծրագրերում կլինիկական կանխարգելիչ
բժշկության ներդրումը որպես ինտեգրացված, պրակտիկ ուղղվածություն

ունեցող
ու
նեցող մո
մոդուլ
դուլ:
Գիտաժողովին զեկուցուﬓերով հան
նդես եկան նաև փորձառու այլ մասնա
ագետներ Հայաստանից, ինչպես նաև
և
առաջատար ընտանեկան բժիշկներ և
հրավիրված դասախոսներ Մեծ Բրի
իտանիայից, Շվեդիայից, Ռուսաստանի
ի
Դաշնությունից, Ուկրաինայից, Աﬔրի
իկայի Միացյալ Նահանգներից:
Երկօրյա գիտաժողվի աշխատանքնե
երին մասնակցեց ավելի քան 500 բժիշկ
կ
ինչպես Երևանից, այնպես էլ ՀՀ տար
րբեր մարզերից:
Ընտանեկան
բժշկության
արդի
ի
խնդիրներին նվիրված 3-րդ ﬕջազ
զգային գիտաժողովը կազմակերպել էր
ր
Երևանի պետական բժշկական համալլսարանը՝ «Ընտանեկան բժշկության
ն
ակադեﬕական ﬕավորում» հասարա
ակական կազմակերպության հետ հա
ամատեղ:

ԱՊԱԳԱ
ԱՊԱԳ
ԱՊԱԳԱ
Ա ԲԺԻՇԿ
ԲԺԻՇ
ԲԺ
ԻՇԿ
Կ Նոյ
ոյեմ
եմ
եմբե
բեր
եր 2015
2015 N 15
155 16 (1326
(13
1326
26-111327)
327)
32
7)
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ՊԼԱՍՏԻԿ
ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԴԵՐՄԱՏՈԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱՅԻ
ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐ
Բժշկական համալսարանում կայացած ﬕջազգային
կոնգրեսը կազմակերպել էին պլաստիկ, վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբույժների հայաստանյան
ասոցիացիան, պլաստիկ և վերականգնողական վիրաբույժների վրացական կազմակերպությունը և Երևանի
պետական բժշկական համալսարանը:
Բացման խոսքով հանդես եկավ պլաստիկ, վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբույժների հայաստանյան ասոցիացիայի նախագահ Արﬔն Հովհաննիսյանը.

«Ող ջունում եմ բոլորիդ այս կարևորագույն ﬕջոցառման
համար, որը կազմակերպվում է արդեն 5-րդ անգամ:
Կոնգրեսը նպատակ ունի քննարկել ոլորտի խնդիրները, իրականացնել փորձի փոխանակում՝ հաշվի առնելով ոլորտի արագ զարգացումը և նոր տեխնոլոգիաների
ի ու ﬔթոդն
նե
երի
ի ի հայտ գալը:
Կոնգրեսի մասնակիցներին և հյուրերին ուղղված
ողջույնի իր խոսքում ԵՊԲՀ ռեկտորը նշեց. «Ուրախ
եմ ող ջունելու ձեզ «Պլաստիկ վիրաբուժության և
դերմատոկոսﬔտոլոգիայի նոր հորիզոնները թեմայով
ﬕջջազ
ազգ
գա
այի
յին
ն 55 րդ կո
կոնգ
նգր
րե
եսի շրջ
րջա
անա
նակ
կնե
ներ
րու
ում:
մ: Թե
Թեմ
ման
ան
արդիական է, քանի որ այս ոլորտը պահանջված է:
Մասնագիտությամբ լինելով ինտերնիստ՝ շատ լավ գիտեմ, որ բազմաթիվ ներքին հիվանդություններ ունեն
իրենց արտաքին պատկերը և դեմքը՝ բառի լայն իմաստով:
տո
վ: Բացա
ցառ
ռու
ութ
թյո
յուն
ւն չեն նաև այն հիվա
վան
նդո
դութ
ւթյյու
ուն
ննե
ներ
րը
ը,
որոնք ելնելով ներքին օրգանների ֆունկցիաների խաթարուﬕց՝ ի հայտ են բերում որոշակի էսթետիկ, մաշկաբանական և կառուցվածքային պրոբլեﬓեր, որոնք
բացի հիվանդությունից առաջացած անհարմարությունից՝ պացիեն
իենտին
ին պատճ
ճառում
մ են նաև
և այլ անհ
նհանգսն
տություններ. երևան են գալիս բազմաթիվ ֆիզիկական
և հոգեբանական խնդիրներ: Ես հուսով եմ, որ արտաքնապես արտահայտված այդ նշանների վերացումը ﬔզ
հնարավ
հն
վորություն
ն կտա հետադարձ
ձ կապ ապահով
վե
ելու
10
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և ազդելու այն օրգանի վրա, որը հանդիսացել է այդ
պրոբլեﬕ հարուցիչը: Կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, երբ ներքին հիվանդությունները, էնդոկրինոլոգիան,
ինտերնոլոգիան կարող են իրենց ներդրուﬓ ունենալ
այնպիսի հետաքրքիր ուղղության բազմադիսցիպլինար
զարգացման ﬔջ, ինչպիսին է պլաստիկ, վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբուժությունը: Այստեղ կարևոր
է նաև մասնագիտության իրավական կողմը, և հուսով
եմ, որ այսօրվա քննարկուﬓերի արդյունքները կարտացոլվեն նաև կրթական ծրագրերում:
ց

Գիտաժողովի մասնակիցներին ող ջունեց նաև ՀՀ
առող ջապահության նախարարի տեղակալ Գագիկ
Միրիջանյանը՝ ընդգծելով արտասահմանից, Լեռնային
Ղարաբաղից ժամանած մասնագետների մասնակցության
ն կարևորությունը նման
նատիպ
ի
ﬕջոցառուﬓ
ﬓերին
ին:
«ԱՄՆ-ից, Անգլիայից, Ավստրիայից, Ռուսաստանից,
Վրաստանից և Ուկրաինայից ժամանած ﬔր գործընկերները, հանդես գալով պլաստիկ վիրաբուժության խնդիրների շուրջ, կներկայացնեն իրենց փորձը,
հմտո
հմ
տութ
ւթյյու
ուն
ննե
ներ
րը:
ը: Վստա
տահ
հ եմ
եմ,, որ եռ
ռօր
օրյյա
ա քն
քննա
նար
րկո
կուﬓ
ւﬓեե
րը գիտական, գործնական և ուսուցողական կարեվոր
նշանակություն կունենան և կխթանեն Հայաստանում
պլաստիկ վիրաբուժության հետագա զարգացմանը, նշեց փոխնախարարը:
Կոն
Կ
ոնգ
գրե
րես
սին
ին զեկո
կոււցո
ցուﬓ
ւﬓերո
րով
վ հա
հան
նդե
դես
ս եկ
եկան
ան ոլլոր
որտ
տի ակ
ակնառու ներկայացուցիչներ՝ Վիեննայի Ավետարանական
հիվանդանոցի դիմածնոտային բաժնի գլխավոր բժիշկ
և Վիեննայի Wilhelminenspital հիվանդանոցի պլաստիկ
և վերականգնողական վիրաբուժության բաժնի խորհրդակ
կան
ն Քուրթ Վինցեն
ենցը, Մոսկվ
կվայի
ի Ի.Մ.
Մ Սեչեն
ենովի
անվան առաջին պետական բժշկական համալսարանի
պլաստիկ վիրաբուժության ամբիոնի պրոֆեսոր Ռուբեն
Ադամյանը և այլոք։

ՌԵԿՏՈՐԱՏՈՒՄ

ՆՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ
Երևանի բժշկական համալսարանի ռեկտորատի հերթական նիստի ընթացքում ներկայացվեցին
ԲՈւՀ
ԲՈ
ւՀ-ի
ի նոր աշխա
խ տակիցները՝ ֆինանսատնտեսական աշխատանքների գծ
ծով
վ պր
պրո
ոռե
ռեկ
կտո
տոր
ր
(բժշկական համալսարանի պատմության ﬔջ ﬕնչ
այժմ գոյություն չունեցող հաստիք) Կարեն Արաﬕ
Հարությունյանը և «Հերացի» արհեստակցական
կազմակերպության նախագահ Մարթա Հեկտորի
Սիմոնյանը:
Այյնուհետև Միքայել Նարիմանյանը ՀՀ նախա-

գահ Սերժ Սարգսյանի անունից բուժծառայության փոխգնդապետ, բ.գ.թ. Կամո Ռաֆիկի
Շաբոյանին փոխանցեց «Մխիթար Հերացի» ﬔդալ,
դա
լ, իսկ
կ ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան
Օհանյանի անունի
նից ԵՊ
ԵՊԲՀ
ԲՀ աշխա
խատ
տա
ակի
կից
ց Հրա
ր չյա
Իվանի Շաբոյանին՝ «Վազգեն Սարգսյան» ﬔդալ:
Նիստի ավարտին Սամվել Բարոյանը ներկաներին ցուցադրեց Արարատի գագաթին իր կողﬕց
արված տեսաձայնագրությունը և ԲՈւՀ-ի թանգարանին նվիրեց բժշկական համալսարանի դրոշը...

աշխատել է Բերդի բժշկական
ն
կենտրոնում՝ որպես ստոմատոլոգ:
2010-15թթ. եղել է ՀՀ կրթության
և գիտության նախարարի օգնական, այնուհետև՝ ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարի խորհրդական:
կա
ն:

ԿԱՐԵՆ ԱՐԱՄԻ
ՀԱՐԹՅՆՅԱՆ
2004-ին ավարտել է ստոմատոլոգի
իակ
կան
ան ֆակո
կուլ
ւլտ
տե
ետը
տը,, 2005-ին՝
ԵՊԲՀ-ի ինտերնատուրան, իսկ
2008-ին, ավարտելով Հայաստանի
պետական տնտեսագիտական համալսարանի հանրային կառավարման ֆակուլտետը, ստացել է մագիստրոսի աստիճան: 2007-09թթ.

2006
20
06-ին
ին ավա
վար
րտե
տելլ է դեղա
ղ գիտական ֆակուլտետը, 2007-ին՝ ԵՊԲՀ-ի
ի
դեղագործության
կառավարման
ամբիոնի ինտերնատուրան: 2009ին, ավարտելով Հայաստանի աﬔրիկյան համալսարանի հանրային
առող ջության ֆակուլտետի մագիստ
գի
գ
ստր
րա
ատո
տ ւրա
ր ն,
ստացել
է մագիստրոսի աստի
իճան
ն:
2014-ին ստացել է դեղագոր2
ծական գիտությունների թեկծ
նածուի գիտական աստին
ճան: 2002-03թթ. Ռ. Յոլ յանի
ճ
անվան
ա
արյունաբանական
կենտրոնում աշխատել է որկ
պե
պ
ես
ռեֆ
ռե
ֆե
երե
րենտ
նտ-օ
օգնա
նակ
կան,,
2005-06թթ.՝ Ալֆա-ֆարմ դե2
ղագործական
ղ
կազմակերպությունում՝ որպես դեղապ
գետ, 2006-08թթ.՝ ԵՊԲՀ-ի
գ
դեղագործության
դ
կառավարման ամբիոնի ավագ լավ
բոր
բ
րան
անտ,, 2008-15թթ.՝ նույն
ամբիոնի ավագ դասախո
ա
խոս
ս,
2015-ից
2
առ
այ
սօր՝
դո
ցենտ:
ՄԱՐԹԱ ՀԵԿ
ՄԱՐԹԱ
ՀԵԿՏՈՐԻ
ՏՈՐԻ

ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԱՊ
Ա
ՊԱ
ԱԳ
ԳԱ ԲԺԻՇ
ԲԺԻՇ
ԲԺ
ԻՇԿ Նոյ
ԻՇԿ
ոյեմ
եմբե
մբե
բեր
ր 20
2015
15
5 N 155-16
6 (13
1326
326
26-1
6-1132
327)
27)
7)

1111

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՊԱՏՎԱԲԵՐ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ
Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք, որ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
ն համալսարանի «Նոր հայկական բժշկական հանդեսը ընդգրկվել
է Web of Science լայնամասշտաբ շտեմարա
անի Thomson
Reuters-ի նոր ի հայտ եկած աղբյուրների ց
ցիտման ինդեքսում (Emerging Sources Citation Index (ES
SCI):
Ինչպես արդեն հայտնի է, Thomson Reu
uters-ը հանդիսանում է առաջատար համաշխար
րհային ին-

տելեկտուալ տեղեկատվության աղբյուրներից ﬔկը, որի բազաներում հայտնվելը ﬔծ ձեռքբերում է
ﬔր համալսարանի համար:
Շնորհավորում
ենք
բոլորիս
և
մաղթում
նորանոր հաղթանակներ:
Մանրամասներին
կարող
եք
ծանոթանալ՝
http://wokinfo.com/media/pdf/S024651_Flyer.pdff :

Dear Arto,
As per our previous mails, if your journal is Open
Access, our production team will upload the journal contents from your website. Allowing IP ranges
(any) is just an addition, if you feel more comfortable.
You may use the marketing materials I sent to you
any time from now on, both in your print and online issues of your selected journal. And don’t worry
about the delay.
Mila Cahue, M. Sc.
Web of Science Regional Editor
Thomson Reuters

Սիրելի Արտո,
Ինչ վերաբերմ է ﬔր նախորդ նամակներին, եթե ձեր գիտական ամսագիրը հասանելի է օնլայն տարբերակով, ապա ﬔր աշխատանքային
թիմը կներբեռնի ամսագրի բովանդակթյնը ձեր կայքից: IP ﬕջակայքերը (ցանկացած տիպի) պարզապես
հավելմ են, եթե դք կցանկանաք:
Դք կարող եք օգտագործել մարկետինգային նյթերը, որոնք ես ղարկել եմ այս պահից սկսած ցանկացած
ժամանակ և՛ ձեր տպագրված, և՛ օնլյան տարբերակներմ: Եվ ﬕ անհանգստացեք շացման համար:
ՄԻԼԱ ՔԱՀՈւ,
Տարածաշրջանային գիտական
Thomson Reuters կայքի խմբագիր

ԿՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԸ
Գերմանացի օնկոլոգների պատվիրակության հետ հանդիպմանը, որի
կազմում էին Բեռլինի օնկոլոգների ﬕության փոխնախագահ, պրոֆեսոր Քլաուս-Պետեր Հելլրիգելը,
Գերմանիայի
ֆեդերալ
առող ջապահության նախարարության երկկողմ քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչ Սոֆի Մեյսերը,
Գերմանիայի մանկական օնկոլոգների
ասոցիացիայի փոխնախագահ, պրոֆեսոր Յուրգենսը, հայկական կողﬕց
ներկա էին ԵՊԲՀ ռեկտոր Միքայել
Նարիմանյանը, կլինիկական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Արﬔն
Մինասյանը, ﬕջազգային գործունեության և արտաքին կապերի գծով

բժշկության գերմանական դպրոցի
փորձը, քանի որ հենց Գերմանիայում
ուսանած բժիշկներն են ﬔր երկրում
հիմք դրել բժշկական բարձրագույն
կրթությանը: Ռեկտորը նաև ընդգծեց
երկկողմ տեղեկատվության փոխանակման կարևորությունը, քանի որ
դա հնարավորության կտա հստակեցնելու, թե երբ են ﬔր մասնագետները սկսելու զբաղվել օնկո-հիվանդներով, ինչ քայլեր են իրականացվում
կանխարգելիչ բժշկության ուղղությամբ, ինչպես նաև հասկանալ, թե
որ մակարդակից է պետք սկսել
ուսուցումը, թրեյնինգները ﬔր մասնագետների հետ:
Գերմանիայի
առող ջապահության

պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը և
«Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցի քիﬕաթերապիայի կլինիկայի ղեկավար Սամվել Դանիել յանը:
Հանդիպման նպատակը երկկողմ համագործակցության քննարկուﬓ էր:
Ինչպես իր ող ջույնի խոսքում նշեց
ԵՊԲՀ ռեկտորը՝ անհրաժեշտ է հստակեցնել համագործակցության ուղղությունները թե՛ գիտական, թե՛ կադրային
առուﬓերով:
«Ուրախ ենք այս հանդիպման և
համագործակցության
սպասվելիք
շարունակության
համար:
Հատկապես ցանկանում եմ
կարևորել
ﬔր
համատեղ
աշխատանքի կրթական և
հետազոտական բաղադրիչների պարտադիր առկայությունը,- նշեց ռեկտորը՝ ընդգծելով,
որ բժշկական համալսարանի
և Հայաստանում բժշկական
կրթության հիմքում ընկած է

նախարարության
ներկայացուցիչ
Սոֆի Մեյսերը նշեց, որ այդ աﬔնը
ներառված է նախարարության կողﬕց առաջարկվող փոխանակային
ծրագրում, որը իրենք առաջարկում են
իրականացնել և ընդգծեց, որ ծրագրի ֆինանսական ամբողջ բեռը գերմանական կողմը վերցնում է իր վրա:
Նա տեղեկացրեց, որ երկկողմանի
համագործակցությունը կլինի օնկոլոգիայի ոլորտում՝ Գերմանիայում
կվերապատրաստվեն և կկրթվեն ﬔր
օնկոլոգները, ինչպես նաև օնկոլո-

գիային մոտ մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող մասնագետները.
փոխանակային ծրագիրը ներառում
է կեսից ﬕնչև ﬔկ տարվա ուսուցում
և համապատասխան թրեյնինգներ:
Նմանատիպ փոխանակային ծրագիր
կիրականացվի նաև մանկական օնկոլոգիայի ուղղությամբ:
Ող ջունելով հյուրերին՝ ԵՊԲՀ կլինիկական
աշխատանքների
գծով
պրոռեկտոր Ա. Մինասյանը նշեց.
«Ցանկանում եմ շնորհակալություն
հայտնել գերմանական կողﬕն՝ երկարատև համագործակցության, ինչպես նաև համատեղ աշխատանքի այս
նոր հնարավորության համար: Դուք
հյուրընկալվել էիք ﬔզ մոտ հուլիսին,
և այժմ ﬔնք ունենք համագործակցության նոր իրական ծրագիր: Նշեմ,
ց
որ այսքան կարճ ժամանակահատո
վածում՝ 3 ամսում ﬔնք արդեն ունենք
վ
արդյունքներ, որոնք կամրագրվեն այա
սօր ձեր կողﬕց ներկայացված փոխաս
նակային ծրագրով:
ն
Հստակեցնելով համագործակցությյան շրջանակները՝ ﬕջազգային գործունեության և արտաքին կապերի
ծ
գծով պրոռեկտոր Ե. Սահակյանը ևս
գ
ող ջունեց և շնորհակալություն հայտո
նեց գերմանացի օնկոլոգների պատն
վիրակությանը՝ այս նոր հնարավով
րության համար, ինչպես նաև հատուկ
ր
շշեշտեց Սոֆի Մեյսերի դերը այդ կարեվոր գործում:
վ
Հանդիպուﬕց հետո հյուրերը շրջեցին համալսարանական «Հերացի
ց
թիվ 1 և «Մուրացան հիվանդանոցներում, ծանոթացան համալիրների
գործունեությանը, կատարվող աշխատանքներին և առաջիկա անելիքներին:
Հաջորդ օրը գերմանացի օնկոլոգները թեմատիկ դասախոսություններ
կարդացին «Մուրացան հիվանդանոցային համալիրում:
Համագործակցության նախանշված
ծրագրերը կիրականացվեն գերմանական և հայկական համալսարանական
կլինիկաների ﬕջև:

ԹՈՒՐՔՄԵՆՍՏԱՆԻ
ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՅՑԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԱԼՍԱՐԱՆ
Բժշկական համալսարան այցելեց Թուրքﬔնստանի կրթության
նախարարության
պատվիրակությունը:
Պատվիրակության
անդամները
հանդիպեցին
ԲՈւՀ-ի
ղեկավարության հետ: Պատվիրակության
անդաﬓերին
ներկայացվեցին բժշկական համալսարանի պատմությունը, գործունեությունը, ֆակուլտետները և
ուսուﬓական ծրագրերը:
Նաև
ընդգծվեց
այն
հանգամանքը, որ ԵՊԲՀ-ում
ուսանում են ﬔծ թվով արտասահմանցի ուսանողներ և իրականացվում է եռալեզու կրթություն:
Թուրքﬔնստանի
ազգային
ինստիտուտի
տնօրեն
Բայրամ Բյաշիմովը նշեց, որ
այցի նպատակն է քննարկել
համագործակցության նոր հեռանկարներ, մասնավորապես՝
ուսանողների
փոխանակման
ծրագրերի առնչությամբ:

CLINICALKEY
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌՑԱՆՑ
ՇՏԵՄԱՐԱՆԻՑ ԱՆՎՃԱՐ
ՕԳՏՎԵԼ
ՀՆԱՐԱՎՈՐԹՅՆ

ԽՈՇՈՐ ՀԱՐԿԱՏ
ԲՀԵՐԻ ՑՑԱԿԸ ԿՐԿԻՆ
ԳԼԽԱՎՈՐՄ Է ԵՐԵՎԱՆԻ
ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանին ClinicalKey ﬕջազգային առցանց շտեմարանից անվճար օգտվելու
հնարավորություն է ընձեռնվել: Օգտվել կարող
եք ﬕնչև 2015 թվականի նոյեմբերի 15-ը համալսարանի տարածքում գտնվող համակարգիչներից:
Տվ յալների
բազայից
օգտվելու
համար
անհրաժեշտ
է
հետևել
հղմանը՝
http://www.clinicalkey.com:

ՀՀ պետական եկամուտների կոﬕտեն հրապարակել է 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածի առաջին հազար խոշոր հարկ
վճարողների ցանկը` համաձայն վճարված հարկերի և տուրքերի ﬔծության: Ցանկում ընդգրկված են նաև կրթական ծառայություն մատուցող
25 կազմակերպություն` այդ թվում 19 ԲՈւՀ, 2
կրթահամալիր, 1 դպրոց, 1 քոլեջ, 1 գիտահետազոտական ինստիտուտ և ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտը:
Խոշոր հարկատու ԲՈւՀ-երի ցուցակը գլխավորում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, որը 1.000 խոշոր հարկատուների ցուցակում զբաղեցնում է 52-րդ տեղը:
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ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Նոյեմբեր
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С П РА З Д Н И КО М, КОЛ Л Е Г И!
Раззрешите мне от лица Российского общества симуляционного обучени
ия в медицине, поздравить вас с
праздн
ником – 95-летием Ереванского
государственного медицин
нского университета.
Ваш университет имеет огромное значение не только для
медицины Армении, но и для медицинской общественности всего мира. Ваши выпускники работают, наверное, на
всех континентах нашей планеты.
Ваш университет идет в ногу со всеми ведущими ВУЗами
мира, подтверждением тому является открытие в прошлом
году симуляционного центра по обучению студентов и
практикующих врачей. Создание подобного центра на сегодняшний день – огромный шаг навстречу решения проблем обучения специалистов.
Мы, симуляционное сообщество России, очень рады тем
контактам, которые возникли между нашими и армянскими специалистами. Это направление в России появилось
несколько раньше, чем у вас и мы будем рады поделиться
нашими наработками в данном направлении. Хочется надеяться, что и специалисты вашего ВУЗа будут участвовать
в наших мероприятиях и обмениваться с нами своим опытом.
Руководство РОСОМЕДа поручило мне сделать подарок

для вашего симуляционного центра
центра, это виртуальный симу
симулятор по отработке навыков клинического мышления при
оказании неотложной помощи, разработанный российскими специалистами. Надеюсь работая на нем вы будете
вспоминать нас добрым словом.
А.Л. КОЛЫШ
исполнительный директор РОСОМЕД

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆՑԵՖԱԼՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ՆՈՐ ՍԱՐՔ
«ՄՈՒՐԱՑԱՆ»
Ն» ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
«Մուրացան» հիվանդանոցում կայացավ աշխատանքային հերթական խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին ԵՊԲՀ կլինիկական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Արﬔն Մինասյանը,
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժիշկ
Բագրատ Բավեյանը, բաժանմունքների ղեկավարներ, բուժանձնակազմը:
Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին ընթացիկ աշխատանքային հարցեր, որից հետո «Մուրացան» հիվանդանոցի ախտորոշիչ կենտրոնի մանկական նյարդաբան Լիլիթ Գալստյանը
շնորհանդեսի տեսքով ներկայացրեց նոր ձեռք բերված ժամանակակից EBNeuro Basis BE էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի սարքը:
Սարքը հնարավորություն է տալիս վերահսկել ընդհանուր
նյարդաբանական ստատուսը, ապահովում է բազմաֆունկցիոնալ վերլուծություն, հայտնաբերում է ցնցուﬓերը, դրանց տևողությունը, հաճախականությունը, ծառայում է որպես լրացուցիչ գործիք գլխուղեղի հիպոքսիկ-իշեﬕկ էնցեֆալոպաթիայի
և ներփորոքային արյունազեղուﬓերի ախտորոշման համար,
ապահովում է գլխուղեղի ոչ նորմալ ակտիվության վաղ հայտնաբերումը, թույլ է տալիս վերահսկել կիրառված դեղի ազդեցությունը, կատարված բուժման արդյունավետությունը, ինչպես նաև
կանխատեսել հիվանդության ելքը և կատարել գլխուղեղի բոլոր
բաժինների քարտեզագրում:
Իտալական EB Neuro S.P.A. ընկերության բազմաֆունկցիոնալ այս սարքն ունի բարձր տեխնիկական բնութագրեր և
բավարարում է եվրոպական զարգացած երկրների բժշկական
կենտրոններին ներկայացվող ինչպես գործնական, այնպես էլ
հետազոտական պահանջները: Այն կարող է կիրառվել ցանկացած նյարդաֆիզիոլոգիական ախտորոշման պրակտիկայում՝ քնի
անալիզ, էպիլեպսիայի երկարատև մոնիտորինգ և այլն:
Աﬔնակարևորն այն է, որ սարքը թույլ է տալիս հետազոտել
ցանկացած տարիքի պացիենտի, այդ թվում՝ նորածինների:
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ

ՊԵՏՔ Է ԱՇԽԱՏԵՆՔ ԼԻՆԵԼ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԸ
Ինչպես գիտենք՝ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի «Հերացի» պոլիկլինիկան ընդգրկված է թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի
կազմում: Պոլիկլինիկան սպասարկում է ավելի քան 12.500 բնակչի. 0-18
տարեկան՝ 7.000 հոգու, 18-ից բարձր՝ 5.500 հոգու: Բժշկական համալսարանի շուրջ 2.000 աշխատակիցներ ու նրանց ընտանիքների անդաﬓեր
նույնպես սպասարկվում են այստեղ: Այս առիթով է ﬔր հարցազրույցը
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժշկի՝ ամբուլատոր գծով տեղակալ, ԵՊԲՀ մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
Աննա Բալ յանի հետ:
- Ի՞նչ ասել է համալսարանական պոլիկլինիկա, և ինչ՞ով է այն տարբերվ7մ սովորական պոլիկլինիկայից:
- Բուհական կլինիկան, ընդհանրապես, ենթադրում է ստացիոնար՝ ԲՈւՀ-ի
կազմում, որտեղ բուժական, մանկավարժական և գիտահետազոտական
պրոցեսները իրար հետ շաղկապված
են հանդես գալիս: Եվ քանի որ պոլիկլինիկան գտնվում է բժշկական համալսարանի կազմում, հետևաբար, ﬔր
պոլիկլինիկայում էլ այդ բոլոր պրոցեսները ընթանում են համահունչ և
ﬕասնական, քանի որ այստեղ իրականացվում է նաև կրթական գործոնը:
- Որպես 7ս7ﬓական բազա՝ օգտագործվ7՞մ է, արդյոք, պոլիկլինիկան,
եթե այո՝ ապա ո՞ր կ7րսերի համար:
- Համալսարանական պոլիկլինիկան
հանդիսանում է ընդհանուր բժշկության և ռազմաբժշկական ֆակուլտետների ուսանողների, ընտանեկան
բժշկության և մանկաբուժական ամբիոններում
կրթվողների
համար:
Փաստորեն, 4-րդ կուրսի ուսանողները ընտանեկան բժշկի օգնական
ուսուﬓաարտադրական պրակտիկան,
ինտերնները և կլինիկական օրդինատորները՝ Իմունիզացիան գործնականում, ԱԱՊ հիﬓահարցեր
անցնում են պոլիկլինիկայում: Ստացվում է այնպես, որ պոլիկլինիկայի յուրաքանչյուր բժիշկ, ում այցելում են նախա- կամ հետդիպլոմային կրթություն
ստացողները, ինչ-որ տեղ հանդիսանում է նաև դասախոս նրանց համար,
քանի որ կարող է ուսուցանել պրակտիկ հմտություններ և, ﬕաժամանակ,
ցույց տալ այսօրվա ամբուլատոր օղակի գործառույթները:
Պոլիկլինիկան, ինչպես նաև հիվանդանոցային համալիրը հանդիսանում
են մասնագիտության կողﬓորոշման
վայր
դպրոցականների
համար:
Այսպես ﬔզ մոտ այցելում են
Հերացի և Գ. Էﬕնի անվան ավագ
դպրոցների կենսաբանական հոսքի
աշակերտները, ովքեր պատրաստվում
են դառնալ բժիշկներ և ավելի մոտիկից
են ցանկանում հասկանալ՝ ի՞նչ է նշանակում հիվանդանոց, ի՞նչ է նշանակում
պոլիկլինիկա և ցանկանում են անցնել
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սկզբնական պրակտիկա:
Մեր առավելությունը նաև այն է, որ
ﬔնք, գտնվելով բժշկական համալսարանի կազմում, հնարավորություն
ունենք պացիենտների համար կազմակերպել խորհրդատվություններ՝ լավագույն մասնագետների, պրոֆեսորների կողﬕց:
- Համալսարանի աշխատակիցների
և 7սանողների սպասարկ7մը ի՞նչ հիմ7նքներով է իրականացվ7մ համալսարանական պոլիկլինիկայ7մ:
- Բժշկական համալսարանի աշխատակիցներից մոտավորապես 2.000 հոգի իրենց ընտանիքներով հավաքագրված են և սպասարկվում են ﬔր կողﬕց:
Պոլիկլինիկայում
հավաքագրված
բնակչության համար բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը անվճար է:
Մեր պոլիկլինիկայի համալսարանական լինելու փաստը շատ կարևոր
է պացիենտների համար, քանի որ
նրանք նույնպես կարող են դառնալ որևէ գիտահետազոտական գործընթացի
մասնակիցը: Օրինակ՝ հիմա համալսարանի ամբիոններից ﬔկը կատարում է գիտահետազոտական աշխատանք՝ կապված շաքարային դիաբետի
և ժառանգական ֆակտորների հետ, և
այդ հետազոտության ﬔջ իրենց մասնակցությունն ունեն նաև պացիենտները, աշխատակիցները:
- Ունե՞ք, արդյոք, համագործակց7թյ7ն այլ երկրների համալսարանական կլինիկաների հետ:
- Յուտայի համալսարանը արդեն
2 տարի համագործակցում է ﬔր
պոլիկլինիկայի հետ: Նրանց աշխատակիցները գալիս են ﬔզ մոտ, շաքարային դիաբետով մարդկանց, նաև առողջ
բնակչության համար կազմակերպում
են առողջ ապրելակերպին վերաբերող դասախոսություններ և կատարում
են հետազոտություններ, տրամադրում են առողջ ապրելակերպին վերաբերող գրքույկներ: Անցկացվեցին
նաև դասախոսություններ շաքարային
դիաբետ և սիրտանոթային հիվանդություններ թեմաներով: Օրինակ՝ այս
տարի նրանք չափեցին հասակը, կշիռը
և դրանց համադրությունով բացահայտեցին ճարպակալումը, սիրտանոթա-
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յին հա
համակարգի
մակարգի հիվանդությունների
հիվանդությունների
և շաքարային դիաբետի ռիսկի աստիճանը:
Մեր պոլիկլինիկայի աշխատակիցներից ոմանք հանդիսանում են նաև
ամբիոնի աշխատակիցներ, որը նույնպես առավելություն է մյուս պոլիկլինիկաների հաﬔմատությամբ: Մենք
ունենք և՛ համալսարանական հիվանդանոցներում, և՛ ամբիոններում իրենց
աշխատանքը համատեղող 5 բժիշկմասնագետներ: Պոլիկլինիկայի բաժնի
վարիչ Սոնա Տերﬔնջյանը հանդիսանում է ՄԱԿ-ի բժիշկ և կենտրոնացնում
է այն բոլոր աշխատանքները, որոնք
կապված են ՄԱԿ-ի աշխատակիցների
առող ջական հարցերի հետ, այդ թվում
տարեկան և աշխատանքի ընդունվելուց
առաջ կանխարգելիչ ﬕջոցառուﬓերի
կազմակերպումը: ՄԱԿ-ի աշխատողները տեղեկացված են ԵՊԲՀ կլինիկաների
հնարավորությունների
մասին և օգտվում են նաև ﬔր ծառայություններից: Սա ևս խոսում է ﬔր
բարձր վարկանիշի մասին:
- Ներկայացրեք, խնդրեմ, պոլիկլինիկայի ﬕջազգային կապերը, կա՞ն,
արդյոք, աշխատակիցների գործ7ղ7ﬓեր, վերապատրաստ7ﬓեր:
- Այո, ﬔր աշխատակիցները ստանում
են անընդհատ, շարունակական հետդիպլոմային կրթություն նաև արտերկրում՝ օրինակ, Զալցբուրգի բժշկական
բաց համալսարանի դասընթացներին
են մասնակցում: Այդ բժիշկների թիվը
գնալով ավելանում է, և ես շատ ուրախ
եմ դրա համար:
- Մի քանի խոսք պոլիկլինիկայի
ստեղծման մասին, ե՞րբ է բացվել, ի՞նչ
փոփոխ7թյ7ններ և տեխնիկական
վերազին7ﬓեր են եղել այս ընթացք7մ:
- ՀՀ կառավարության 22.07.2010
թիվ 952-Ա որոշման համաձայն՝ թիվ
1 համալսարանական և Մանուկ

ՓԲԸ
պոլիկլինիկաների
ﬕավորման արդյունքում ստեղծվեց այսօրվա
Հերացի համալսարանական պոլիկլինիկան: Համալսարանին ﬕավորվելու
և համալսարանի կազﬕ ﬔջ մտնելու
շնորհիվ պոլիկլինիկան ապահովվեց
անհրաժեշտ աﬔն ինչով՝ որակյալ
բուժօգնություն մատուցելու համար:
Պոլիկլինիկան այժմ հագեցած է բոլոր
անհրաժեշտ սարքավորուﬓերով: Բոլոր
այն մասնագետները, ովքեր պոլիկլինիկայի աշխատողների կազﬕ ﬔջ չեն,
սակայն կան համալսարանական հիվանդանոցների կազմում, տրամադրում
են ﬔզ անհրաժեշտ խորհրդատվություն:
Պոլիկլինիկայի
կողﬕց
սպասարկվող բնակիչները օգտվում են
բոլոր
այն
հետազոտությունների
հնարավորություններից,
որոնք
ունեն բժշկական համալսարանի կլինիկաները: Դա, իհարկե, առավելություն է
և՛ բժշկի, և՛ բնակչության համար: Մենք
կազմակերպում ենք նաև բժիշկների
թիմային աշխատանք, որն ընդունված է
ամբողջ աշխարհում: Դա արվում է շնորհիվ այն լայն հնարավորությունների,
որը տալիս է բժշկական համալսարանի
կազմում գտնվելը: Նույնիսկ դպրոցները, որոնք գտնվում են ﬔր սպասարկման տարածքում, արժանանում են
բժշկական համալսարանի ղեկավարության ուշադրությանը և ապահովվում
են անհրաժեշտ սարքավորուﬓերով:
Այս տարի, ապրիլ-հունիս աﬕսներին
Հայաստանի Աﬔրիկյան համալսարանի աշխատակիցներն անցան պրոֆզննուﬓեր ﬔր պոլիկլինիկայում՝ պայմանագրի համաձայն: Այս փաստը խոսում
է բժշկական համալսարանի մասնագետների հանդեպ ﬔծ վստահության
մասին, որը շատ պարտավորեցնում է
ﬔզ և կարևորվում ﬔր կողﬕց:
Հերացի և թիվ 71 դպրոցները
ընդգրկվել են Արաբկիր բժշկական
համալիրի կողﬕց կազմակերպված
Ինտեգրված դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բարյացակամ
բժշկահոգեբանասոցիալական ծառայություններ պիլոտային մոդելի ներդրմանը Հայաստանում: Այս առումով
անցկացվել են տարբեր դասընթացներ բժիշկների, բուժքույրերի, հոգեբանի և սոցաշխատողների հետ՝ տարբեր
հմտությունների զարգացման նպատակով: Դեռահասների հետ աշխատելու
համար ստացել ենք տարբեր ﬔթոդական ձեռնարկներ: Դեռահասների հետ
կապված կան տարբեր սքրինինգային
ծրագրեր, հետազոտություններ, խորհրդատվություններ, և այդ ծրագիրը ավելի լայն հնարավորություն է տալիս,
քանի որ դրա ﬔջ ընդգրկված են նաև
հոգեբաններ, սոցաշխատողներ, դպրոցական բուժքույրեր, բժիշկներ, ովքեր
ավելի են հմտանում այս ծրագրերի
շրջանակներում:
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- Մի քանի խոսք՝ արդեն ﬔծ
ճանաչ7մ գտած ﬕ երև7յթի՝ պրոֆեսորական շաբաթների մասին:
Պրոֆեսորական
շաբաթների նախաձեռնությունը պատկանում է բժշկական համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Միքայել
Նարիմանյանին:
Յուրաքանչյուր
շաբաթ օր, ժամը 10:00-12:00-ը
համալսարանի
տարբեր
մասնագիտությունների
11
պրոֆեսորներ անցկացնում են անվճար
խորհրդատվություններ
բնակիչների
համար՝
անկախ
դիմողների տարիքից և բնակության
վայրից: Պոլիկլինիկայում հավաքագրված բոլոր մարդկանց սպասարկումը՝ խորհրդատվական ծառայությունները,
պրոֆիլակտիկ
այցելությունները
անվճար
են,
բացառությամբ դժվարամատչելի
և հատուկ համարվող որոշ հետազոտությունների: Գաղտնիք չէ, որ
հանրապետությունում ճանաչված
լավագույն մասնագետները համալսարանի կլինիցիստներն են: Ահա
ինչու սա շատ լավ հնարավորություն է, քանի որ բնակչության համար մատչելի և հասանելի է դառնում բարձրակարգ մասնագետների
խորհրդատվությունը: Իսկ պոլիկլինիկայի բժիշկներին ու կլինիկական օրդինատորներին այն կատարելագործվելու հնարավորություն է
ընձեռում, քանի որ նրանք, ներկա
լինելով, այսպես ասած, վարպետաց դասեր են ստանում այդ պրոֆեսորներից:
- Նշեք խնդրեմ օտարերկրացիների հետ կոնկրետ գործ7նե7թյան օրինակներ:
- Վերջերս ﬔզ այցելել էր պրոֆեսոր Լ. Կուլիկովը, (Սանկտ Պետերբուրգ,
Մեչնիկովի
անվան
պետական համալսարանի մանկաբուժության ամբիոնի պրոֆեսոր
դեռահասներին
բարյացկամ
կլինիկաների
զարգացման
ուսուﬓաﬔթոդական
կենտրոնի
ղեկավար), ով ուսուﬓասիրում էր,
թե որոնք են դեռահասների մոտ
ավելի հաճախ հանդիպող դժվարությունները Հայաստանում, առողջության հետ կապված խնդիրները, ինչպես են պոլիկլինիկայում
կատարվում այդ աﬔնի հետազոտությունները, ինչպես առավել
բարյացկամ դարձնել դեռահասներին նվիրված հարցերի կազմակերպումը, քանի որ ﬔնք գիտենք, որ
այս պարագայում կան բազմաթիվ
խնդիրներ՝ ծնող-դեռահաս-բուժաշխատող-դպրոց առնչություններում,

Պրոֆեսորական
շաբաթները
«Հերացի»
պոլիկլինիկայում
Պացիենտների ընդունելությունը
իրականացնում են պրոֆեսորներ
Մ. Զ. Նարիմանյանը,
Ա. Մ. Մինասյանը,
Ա. Ա. Շաքարյանը,
Մ. Մ. Միրիջանյանը,
Կ. Ռ. Բաբայանը,
Ռ. Վ. Ֆանարջյանը,
Հ. Մ. Մանվելյանը,
Ա. Կ. Շուքուրյանը,
Ն. Գ. Բաղդասարյանը,
Հ. Ս. Սիսակյանը,
Է. Դ. Թորոմոնյանը:

և այս օղակները պետք է շատ համահունչ աշխատեն, բայց դեռևս բազմաթիվ խնդիրներ կան, հատկապես,
որոնք կապված են սեռական դաստիարակության հետ, հոգեկան և
վերարտադրողական առողջության
հետ:
Մյուսը Շվեդական Ապավեն
բժշկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության հետ
երկար տարիներ տևած համագործակցությունն է, որի աջակցությամբ
կահավորվել է պոլիկլինիկայի սենյակներից ﬔկը, որը նախատեսված
է բնակչության տարբեր խմբերի հետ
կազմակերպվող
հանդիպուﬓերի
համար (դեռահասներ և նրանց ծնողներ, հղիներ, կրծքի տարիքի երեխաներ, մայրեր...): Այստեղ հրավիրվում
են նաև համապատասխան մասնագետներ, և աﬔն խմբի հետ համապատասխան թեմայով զրույցներ
են կազմակերպվում: Այս ծրագրի
շրջանակներում անցյալ տարի անցկացվել է 46 հանդիպում 1-3 և 3-5
տարիքային խմբերի 41 ծնողների
և 54 դեռահասների, նաև հղիների
հետ: Հանդիպման թեմաները վերաբերում էին առողջ ապրելակերպին,
հիվանդությունների կանխարգելմանը, ﬖասակար սովորությունների,
ինչպես նաև անձնական հիգիենայի,
կեցվածքի շեղուﬓերի, սթրեսի հետ
կապված հարցերին, օդակաթիլային
ճանապարհով տարածվող տարբեր
մանկական ինֆեկցիաների, ռացիոնալ սնուցմանը և այլն:
Բացի նրանից, որ ﬔր աշխատողները ստանում են շարունակական
կրթություն բժշկական համալսարանի ամբիոններում, ﬔնք նույնպես
անընդհատ կազմակերպում ենք սեﬕնարներ բժիշկների և բուժքույրերի համար: Դա արվում է նրանց գիտելիքների անընդհատ թարմացման
նպատակով, քանի որ լինել բժշկական համալսարանի աշխատող՝
նշանակում է, որ դու պետք է կարողանաս սովորեցնել, իսկ սովորեցնելու համար դու պետք է անընդհատ
սովորես:
Այս տարի հետաքրքիր փորձ արեցինք. պրոֆեսոր Հմայակ Սիսակյանը ﬔր խնդրանքով դիտարկեց
սիրտանոթային հիվանդություններ
ունեցող
հիվանդների
վարումը
ըստ
ամբուլատոր
քարտերի՝
համապատասխանումը
գործող
ուղեցույցների,
ժամանակակից
մոտեցուﬓերի:
Վերհանվեցին
վրիպուﬓերը,
թերությունները:
Որակի
բարելավման
առումով
կազմակերպեցինք
քննարկում

բժիշկների հետ, որտեղ նա ներկայացրեց իր բոլոր դիտարկուﬓերը,
և դա ﬔզ համար շատ լավ հնարավորություն էր տեղում, գործնական
աշխատանքի ընթացքում շտկել ﬔր
բացթողուﬓերը: Ցանկալի է, որ այս
փորձը լինի շարունակական և ոչ ﬔկ
ուղղությամբ: Առաջարկում եմ, որ
տարբեր ամբիոնների պրոֆեսորների կողﬕց դիտարկվի հիվանդների
վարումը պոլիկլինիկայի բժիշկների
կողﬕց, որպեսզի ﬔնք չունենանք
վրիպուﬓեր և կարողանանք ցուցաբերել հնարավորինս որակյալ բուժօգնություն:
Մեր բոլոր խնդիրների դեպքում
բժշկական համալսարանը արձագանքում է՝ ի դեմս ԵՊԲՀ կլինիկական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Ա. Մինասյանի:
Ցանկանում եմ շնորհակալությունս
հայտնել ԵՊԲՀ ղեկավարությանը՝
հետևողական և սրտացավորեն
վերաբերվելու համար, նաև բոլոր
կոլեգաներին՝ ﬔզ հետ համագործակցելու համար: Ադﬕնիստրացիան ﬔզ ﬔծ աջակցություն է ցուցաբերում նաև աշխատակիցների
ընտանիքներում դժբախտ դեպքերի կապակցությամբ ֆինանսական
օգնություն տրամադրելու, բոլոր
աշխատակիցներին
ամբուլատոր
հետազոտությունների ու հիվանդանոցային բուժօգնության դեպքերում
զեղչերի կիրառման, ԵՊԲՀ հանգստյան տներում հանգիստը կազմակերպելու, տարբեր մշակութային ﬕջոցառուﬓերին ﬔր մասնակցությունը
ապահովելու հարցերում, որի համար նույնպես ցանկանում են հայտնել խորին երախտագիտությունս:
Մենք ﬕ նպատակ ու երազանք
ունենք. յուրաքանչյուր այցելու պետք
է վստահ լինի, որ հավուր պատշաճի բուժօգնություն է ստանում այս
պոլիկլինիկայում: Մենք համալսարանական ենք, և դա ﬔծ պատասխանատվություն ու պարծանք է ﬔզ
համար: Պետք է աշխատենք լինել
լավագույնը, քանի որ ունենք լայն
հնարավորություններ՝ թե՛ տեխնիկական հագեցվածություն, թե՛ պրոֆեսորադասախոսական ﬔծ ներուժ:
-Աննա Յ7րիի, շնորհակալ7թյ7ն
բավականին ընդարձակ և կարևոր
տեղեկ7թյ7ններով լեց7ն հարցազր7յցի համար, տա Աստված, որ
բոլորը վերաբերվեն իրենց աշխատանքին այնպես, ինչպես դ7ք:
Հարցազրյցը՝
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ
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ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
ԳՈՐԾՈՒՄ Է ՆՈՐ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Սի
իրելի՛ գոր
րծըն
նկերն
ներ, Եր
րևանի Մխիթար Հերաց անվա
ան
պե
ետական
ն բժշկ
կակա
ան համ
մալսարանի շրջա
անակներմ իր
աշխատան
նքներ
րն է սկսել «Հերա
ացի» արհեստակցակա
ան
ﬕթյ
նը։։ Տեղեկաց
ցն7մ ենք, որ ﬕնչ այժ
ժմ համալսարա
անի շրջա
անա
ակներմ գործող
ղ արհես
ստակցա
ական ﬕթյան
նը
ձեր
ր կա
ատարելիք
ք հատ
տկաց
մը կազﬔլ է ձեր
եր եկամտների
1%-ը
ը, իսկ «Հերա
ացի» արհե
եստակցական ﬕթյանը հատ
տկա
ացﬓեր
րը կկ
կազﬔ
ﬔն ձեր
ր ամսա
ական եկա
ամտի 0.5%-ը
ը։

Ով
վք
քե՞ր
ր են
ն այն
ն ներ
րկայա
ացն7մ
մ։
Արհես
ստա
ակցա
ական ﬕթյնը հա
ամակարգ
գվմ է ﬔր հա
ամա
ալսարանի և կլինիկակա
ան հիվ
վանդանո
ոցների երիտա
ասա
արդ և ավ յնով լի
ի աշխ
խատակ
կիցների կողﬕց, ովքեր
ր,
հստ
տակ
կ տե
եսնելով հա
ամալսարանա
ական աշխատակիցների
խն
նդիրներն
ն  անհրա
աժեշտ
տթյն
նները, կա
ազմմ և կյանքի

են կոչմ բազմաթիվ աջակցող նախագծե
եր։

Ի՞նչ է առաջարկ7մ ﬕ7թյ7նը։
Միթյնը իր անդաﬓերին առաջա
արկմ է բազմաթիվ
փաթեթներ,
մասնավորապե
ես՝
ամառային
հանգստի, առող ջապահական, առողջ
ջ ապրելակերպին նպաստող, որոնք հասանելի են ոչչ ﬕայն անդամների, այլև նրանց ﬔրձավոր հարազա
ատների համար։

Ինչպե՞ս անդամակցել «ՀԵՐԱՑԻ» արհեստակցական ﬕ7թյանը։
Միթյանը կարելի է անդամակցել պա
արզապես լրացնելով համապատասխան դիմմ հայտը,, որի համաձայն
դք կխզեք ձեր նախկին պարտավորթյնները այլ արհեստակցական ﬕթյան հետ և կդառնա
աք ﬔր ﬕթյան
անդամ։

ԿԱՅԱՑԱՎ «ՀԵՐԱՑԻ»
ՑԻ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
Նիստի օրակարգո
ում քն
ննարկվեցին
ն հետևյա
ալ հա
արցե
երը՝
1. «Go
old’s Gym
m» սպ
պորտային համա
ալիրի
ից օգտվելու զեղչա
ային հն
նարա
ավորությունները,
2. «Հ
Հերա
ացի» արհեստա
ակցակա
ան
ﬕությա
անն
ն անդամա
ակցող
ղ ԵՊԲՀ
Հ-ի
աշխատակիցների համա
ար մատչելի պայյման
ններով անգլեր
րենի պարա
ապմո
ունքների
ի անց
ցկացո
ումը,
3. Ծա
աղկա
աձորում՝ 3-րդ սպորտային
ն հա
ամալիրոււմ, ﬕջամբիոնակա
ան
հա
ամատեղ ծրա
ագրերի անցկացմա
ան
դեպ
պքո
ում ծրա
ագրի մասնակիցների ան
նվճա
ար կա
ացարանի և սնն
նդի
ապահո
ովոււմը նույն
ն սպ
պորտային
հա
ամալիրոււմ:
Քն
ննա
արկման դրվե
եցին «Հերացի»
ար
րհեստակ
կցական
կա
ազմակե
երպո
ությա
ան անդա
ամ Խաչատուր Մա
արգա
արյա
ան
նի կող
ղﬕց առա
աջարկվա
ած
տա
արբե
եր ամբիոնների համա
ար
մա
ասնա
ագիտակա
ան գրակա
անությո
ուն
ապահո
ովելու ծր
րագի
իրը:
Առաջարկ
կվեց նա
աև կա
ազմակե
երպո
ությա
անն ան
նդամակցող
ղ ԵՊԲ
ԲՀ
աշխատակիցների համա
ար ձե
եռք
բերել ներկ
կայա
ացուﬓ
ﬓերի, հաﬔրգների մատչելի տոմսեր:
Ոււրախ
խ կլլինեն
նք կա
արդալլ նաև ձեր
ար
րձագանք
քները և սիրո
ով կպ
պատա
ասխա
անե
ենք բոլոր հարցերին:
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ՃԱՆԱՉԵՆՔ ՄԵՐ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ՝
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՌՈՒՆԵՐԻՆ
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվեցին
ընդհանուր բժշկության և դեղագիտական ֆակուլտետների
անվանական կրթաթոշակառուների թեկնածուները:
Գիտական խորհուրդը հաստատեց Անուշ Ղարաբաղցյանին՝
(ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ) Մխիթար Հերացու

ԱՆ
ԱՆ
Շ ՂԱ
ԱՐԱ
ՐԱԲԱ
ԲԱՂՑ
ԲԱ
ՂՑՅԱ
ՂՑ
Յ Ն
ՅԱ
Դեպ
պքերի բերու
ր մով
վ եր
րկար
ր տարիներ
ր
ապրել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում:
2011-ին
ի ոսկե
կ ﬔդա
դ լով
վ ավար
րտելլ եմ զո
զ րամասին կից ռուսական դպրոցը, այնուհետև ընդունվել եմ Երևանի պետական
բժշկական համալսարան:
Ցան
Ց
անկ
կա
անու
նում
մ եմ շն
շնոր
որհ
հա
ակա
կալլու
ությու
յուն
նս
հայտնել ﬔր դասախոսներին, ովքեր
ﬔզ հետ կիսվել են իրենց գիտելիքներով,
փորձով, տվել են ﬔզ ճիշտ խորհուրդներ, սովորե
նե
եցրե
ել են հաղթահ
հարել
ե կյանն
քի դժվ
ժվա
արու
րութ
թյյու
ուննե
ներ
րը:
ը: Այս 4 տարի
րին
նե
երի
ընթացքում ﬔնք ստացել ենք գիտելիքներ, սովորել աշխատել թիմով և արել
ենք առաջին քայլերը գիտական աշխատանքների բնագավառում: Իհարկե, ﬔնք
դեռ շատ բան ունենք սովորելու, քանզի
բժշկ
բժ
շկի
ի մա
մաս
սնա
նագ
գիտու
տութ
թյյու
ուն
նը
ը պա
պահ
հան
անջջու
ում
է շատ գիտելիք, ուժ, համառություն և
համբերություն: Գրեթե բոլոր բժիշկներն
էլ ստիպված են լինում անցնել ցավի, հիվանդների մահվան, անքուն գիշերների
դժվար ճանապարհով: Երբեﬓ բժշկի ﬔկ
խոսքից է կախված լինում հիվանդի կյանքը: Գթասրտություն
ն՝ սա է բժ
ժշկի
կի աﬔնակարևոր հատկանիշերից ﬔկը:
Ցանկանում եմ, որ ﬔր ուսանողները
երբեք չհանձնվեն և հաստատուն քայլերով գնան դեպի իրենց նպատակները:
Ցանկանում եմ, որ նրանք երբեվէ չկորցնեն իրենց հետաքրքրությունը նոր գիտելիք
ի ների
ի նկ
նկատմ
մամբ:
մ Խորհուրդ եմ տալիս
ի
նրանց օգտվել արտասահմանցի բժիշկների և գիտնականների կողﬕց ստեղծված
վա
ծ գր
գրա
ակա
կան
նու
ությունի
նից:
ց:
Նաև ցանկանում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել ﬔր համալսարանին՝
ﬔզ ուշադրության արժանացնելու և ﬔր
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ուն
նը
ը
գնահատելու համար:

անվան, Սենիկ Մատինյանին՝ (ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ) Ռ. Յոլ յանի անվան և Լուսինե Ենոքյանին՝ (դեղագիտական ֆակուլտետ) Հ. Հովհաննիսյանի անվան կրթաթոշակների տրամադրման որոշումը:
Շնորհավորում ենք ﬔր ուսանողներին և մաղթում նրանց, որ
հասնեն առավել հաջողությունների:
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ը ընդ
դ նվ
վելլ եմ ԵՊԲՀ։ Այյժմ սովո
վ րմ եմ
5-րդ կրսմ։ Հետաքրքրվմ եմ ծրագրավորմամբ և IT տեխնոլոգիաներով։ Կյանքմ առաջնորդվմ եմ այն գաղափարով, որ հաղթանակի
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սով
վորե
րելլ պա
պարտ
րտվ
վել
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Կցանկանայի նշել, որ ﬔծ պատիվ է լինել հայտնի վիրաբյժ Ռբեն Յոլ յանի անվան կրթաթոշակառ։ Բժշկի մասնագիտթյնը, հիրավի,
աﬔնածան
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ն  պատասխան
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իր
րմ
մ և առա
ռավ
վելագյն կամային հատկթյններ։ Գործ նենալով մարդկային աﬔնաﬔծ արժեքի՝ կյանքի
հետ, պետք է լիովին գիտակցել բժիշկ դառնալ
ծանր և ﬕևնյն ժամանակ հաճելի պարտավորթյնը։ Շնորհակալթյն եմ հայտնմ ﬔր
համ
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ալս
սարա
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սակ
կան
անձնակազﬕն՝ ինձ այս դժվար ճանապարհին
ղղորդել և մասնագիտական գիտելիքները իմ ﬔջ այսքան խորը սերմանել համար։
Հանդիսանալով ԵՊԲՀ սանողական գիտական ընկերթյան փոխնախագահը՝ կցանկանայի անպայման նշել այդ կառյցի դերն 
կարևորթյնը իմ մասնագի
իտակ
կան
ն վերել
ե քի
ի
և գիտական ճաշակի ձևավորման հարցմ։ Եվ,
իհարկե, աﬔնաﬔծ երախտիքի խոսքս ղղված է իմ շատ սիրելի համալսարանին՝ որն իր
պատերի տակ արդեն գրեթե ﬔկ դար կրթմ է
տարբեր սերնդների։
Յրաքանչյր ոք Alma Mater-ի դռներից ներս
ﬔծ պատասխ
խանատվթյն է կրմ ամ
մբողջ
կյանքի ընթացքմ սանել և կրթվել։ Ուստի նոր ընդնված սանողներին մաղթմ
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մ, ընն
դօրինակել իրենց անվանի դասախոսներին և
բժել հիվանդներին՝ նրանցից սովորած գիտելիքներն օգտագործելով: Եվ աﬔնակարևորը՝
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կագ
գիտ
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թյյան
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զարգացման զարկերակից և չﬖասել, եթե չեն
կարող օգնել։

ԼՍԻՆԵ ԵՆՈՔ
ՔՅԱՆ
Ա
Ծնվե
վ լ եմ 1994-ին
ի , Երր
ևանում: Սովորել եմ թիվ
195 ﬕ
ﬕջջնակար
րգ դպ
դպրո
ր ցում, զբաղվել եմ նաև
պարով,
սպորտով
և
երաժշտությամբ, ավարտել
րտ
ել եմ Մ. Մի
Միր
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զոյյա
անի
անվան
երաժշտական
դպրոցի
դաշնամուրային
բաժինը:
2012-ին
ընդունվել եմ ԵՊԲՀ-ի
դե
եղագի
իտական
ն ֆակ
կուլտետը և այժմ սովորում
եմ նույն ֆակուլտետի
4-րդ կուրսում: Այս տարի անվանական կրթաթոշակառուների
շարքում ընդգրկվեցի նաև
ես և արժանացա Հակոբ
Հովհաննիսյանի
անվան
կրթաթոշակին:
Ցանկանում եմ հայտնել
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րին
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նը
ը հա
համ
մալ
ալս
սա
արա
րանի
ղեկավարությանը,
գիտական
խորհրդին՝
ինձ նման պատվի արժանացնելու համար, ինչպես նաև իմ դասախոսներին և ընկերներին,
քան
քա
նի
ի որ յու
ուր
րա
աքա
քանչ
նչյյու
ուր
ր
խնդրի դեպքում նրանք
եղել են ինձ ապավեն: Ես
ի ձ շա
ին
շ տ պա
պ ր
րտավոր
րված
եմ զգում նման պատվի
արժանանալու համար և
կարծում եմ, որ ﬕայն լավ
մասնագետ
դառնալո
լ վ
կարող եմ արդարացնել
այս ﬔծ վստահությունը:
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«ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ»
Ն»

ԱՇԽԱՐՀԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԸ
«Բարեկամություն» փառատոնի
ընթացքում բժշկականում սովորող
հայ և արտասահմանցի ուսանողները ներկայացրին իրենց ազգային մշակույթը, խոհանոցը, տարազը, սովորությունները։
Միջոցառմանը
մասնակցեցին ԵՊԲՀ ռեկտոր Միքայել
Նարիմանյանը,
Հայաստանի
երիտասարդական հիﬓադրաﬕ
հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավագյանը,
բժշկական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը և
ուսանողներ:
Առանձին
տաղավարներով
ներկայացված
էին
14
երկրներ՝
Հայաստան,
Արցախ,
Ռուսաստան, Վրաստան, Հնդկաստան, Իրան, Ղազախստան,
Հորդանան, Լիբանան, Ուկրաինա,
Թուրքﬔնստան,
Սիրիա,
Հունաստան, ԱՄՆ:

ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՓԱՌԱՏՈՆ

ՄԵԿ ՀԱՐԿԻ ՏԱԿ
2-րդ կուրսի ուսանողուհի Սալմազ
Սիրանն
Իրանի
Իսլամական
Հանրապետությունից է, պարսկուհի է։ Արդեն 12 տարի բնակվում է
Հայաստանում և շատ վարժ խոսում է հայերեն։ Ներկայացնելով
իրանական ﬕ քանի ուտեստներ՝
ասում է, որ դրանք հայկական կերակուրներից
տարբերվում
են
հատկապես շատ օգտագործվող
հաﬔմունքներով։
«Բարեկամություն»
ծրագիրը
կյանքի է կոչվել Հայաստանի երիտասարդական հիﬓադրաﬕ և
ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանի կողﬕց։
Փառատոնը ուղեկցվեց ազգային
պարերով և ավարտվեց համտեսումով:

ՄԵԾԱՐՎԵՑԻՆ «ՀԵՐԱՑԻ» ԱՎԱԳ
ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
«Երեխաներին դաստիարակող սցիչը հարգանքի է արժանի ավելի` քան ծնողը, որին երեխան
պարտական է լոկ իր ծննդով. ﬔկը ﬔզ կյանք է
պարգևմ, մյսը` արժանավոր կյանք»:

կանթյն), Ռզաննա Մխիթարյանը (ֆրանսերեն),
Էլﬕրա Հարթյնյանը (պատմթյն), Գայանե Պետրոսյանը (դասարանների ղեկավար՝ դասղեկ), Զարհի Այվազ յանը (դաստիարակչական աշխատանքների
կազմակերպիչ) դպրոցականների առարկայական օլիմԱՐԻՍՏՈՏԵԼ պիադայմ բարձր ցցանիշեր ապահովել, անձնվեր
աշխատանքի և ազգանվեր գործնեթյան համար
Բժշկական համալսարանը ևս անմասն
խրախսվեցին պատվոգրերով:
չէր ﬓացել շնորհավորանքներից: Տոնի կապակցթյամբ շնորհավորանքներ
ստացան «Հերացի» ավագ դպրոցի սցիչները: Կարևորելով սցչի դերը հասարակթյան ﬔջ և բոլորիս կյանքմ՝
ԵՊԲՀ ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանն
ասաց. «Կան մարդիկ, մ ﬔնք հիշմ ենք
ﬔր ամբողջ կյանքմ՝ սցիչը և բժիշկը:
Դք նեք շատ դժվարին, պատասխանատ, բայց և պատվաբեր առաքելթյն`
կրթել  դաստիարակել ապագա սերնդ»:
Միջոցառման
ավարտին
«Հերացի»
ավագ դպրոցի սցիչներ Սոնյա Սիմոնյանը, Կարինե Ավետիսյանը (քիﬕա), Ռբինա Հարթյնյանը (կենսաբանթյն),
Լենա Ղասաբյանը, Իրա Գաբրիել յանը
(մաթեմատիկա), Լալագե Հակոբյանը, Լիլիթ Միրիբյանը (հայոց լեզ և հայ գրա-

Վերջերս բժշկական համալսարանում տեղի ունեցավ
«ՀՀ անկախության ձեռքբերման ճանապարհը» թեմայով
կլոր սեղան-քննարկում՝ Հերացի» ավագ դպրոցի աշակերտների մասնակցությամբ:
Քննարկման ընթացքում աշակերտները ծանոթացան
ՀՀ անկախության հռչակման գործընթացին, լսեցին
իրենց դասընկերների կողﬕց պատրաստված զեկուցուﬓերը` «Գորբաչովյան վերակառուցումը և Արցախյան հարցի բարձրացումը», «Սումգայիթյան ողբերգությունը, համազգային պայքարի վերելքը, բռնագաղթ,
1988-ի երկրաշարժը», «Ժողովրդական հուզուﬓերի նոր ալիք Հայաստանում: Արցախյան գոյամարտ»,
«Հայաստանի անկախության հռչակագիրը: Հայաստանի Աշակերտները ներկայացրին թեմաների շուրջ գիտաՀանրապետությունը ինքնիշխան պետություն: ԽՍՀՄ կան ﬔկնաբանություններ, ինչպես նաև սեփական տեփլուզումը: Պետության կայացման գործընթացի սկիզբը: սակետները:
Հայոց ազգային բանակի կազմավորումը» թեմաներով: Հանդիպուﬓ ավարտվեց դպրոց-կենտրոնների ﬕության կողﬕց հայտարարված մրցույթում լավագույն
տասնյակում հայտնված «Չքնաղ երկիր իմ նաիրյան»
աշխատանքի շնորհանդեսի ներկայացմամբ:
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ՀԵՐԱՑԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ...
Հերացի արհեստակցական կազմակերպության շնորհիվ Հերացի ավագ դպրոցի
30 անդաﬓեր հնարավորություն ունեցան 3 օր հանգստանալ Ծաղկաձորում, մասնակցել
փորձի փոխանակմանն ուղղված սեﬕնարներին:
Աշխատակիցների
համար
կազմակերպվել էր առաջին
բուժօգնության
տեղեկատվական սեﬕնար, որն անցկացրեց
արհեստակցական
կազմակերպության
թիﬕ
նախաձեռնող
անդաﬓերից
Խաչատուր Մարգարյանը:
Հերացի
ավագ
դպրոցի աշխատակիցները շնորհակալություն
են
հայտնում
արհեստակցական
կազմակերպության նախագահ
Մարթա Սիմոնյանին և բոլոր
աջակիցներին:

Օրերս
տեղի
ունեցավ
«Ձեռնարկատիրական
և
քաղաքացիական կրթություն երիտասարդների համար ծրագրի ցուցահանդես-վաճառքը, որին մասնակցում էին 10-3 դասարանի աշակերտները: Ծրագրի շրջանակներում վաճառվեց
նրանց ձեռքերի աշխատանքը, որից ստացված հասույթով աշակերտները կփորձեն լուծել որևէ հիﬓախնդիր: Հաջող ընթացքի
համար շնորհակալություն ենք հայտնում 10-3 դասարանի աշակերտներին և դասղեկ՝ Ա. Գասպարյանին:
Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ծրագրի ղեկավար,
սոցիալական մանկավարժ

Մուսա լեռան հերոսամարտի 100-ամյակին նվիրված ﬕջոցառուﬓերի շրջանակում դպրոցի 50 աշակերտներ այցելեցին
հերոսամարտին նվիրված թանգարան, այնուհետև՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջﬕածին:
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ԵՊԲՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵՑ
«ՍՊՈՐՏ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
Ր»
»
ԾՐԱԳԻՐԸ՝
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ՀԱՄԱՐ
Առաջնությունը կազմակերպել էին ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանը և Հայաստանի երիտասարդական
հիﬓադրամը՝ «Փյունիկ» հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ:
Առաջնությանը մասնակցեցին 40 մարզիկներ: Շախմատ,
բազկամարտ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ մարզաձևերում «Փյունիկ» հասարակական կազմակերպության ֆիզիկական
սահմանափակ կարողություններ ունեցող անդաﬓերը, նրանցից ձևավորված թիﬔրը մրցեցին ﬕմյանց և
հաշմանդամություն չունեցող երիտասարդների հետ:
Նախաձեռնության
նպատակը
հաշմանդամություն
ունեցող անձանց շրջանում սպորտի զարգացմանը
նպաստելն էր:
Նմանատիպ ﬕջոցառուﬓերի ﬕջոցով փորձ է արվում
բարձրացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ֆիզիկական ակտիվությունը, քանի որ սակավ ֆիզիկական ակտիվությունը նրանց մոտ այլ պաթոլոգիաների զարգացման պատճառ է դառնում։
Սպորտը ոչ ﬕայն հաշմանդաﬓերին հասարակությանը
ինտեգրելու լավագույն ﬕջոց է, այլև հնարավորություն՝
ցույց տալու նրանց և բոլորին, որ հաշմանդամությունը խոչընդոտ չի կարող լինել, եթե կա ամուր կամք, հավատ՝ սեփական ուժերի նկատմամբ և հաղթելու ﬔծ ցանկություն:
Առաջնության մասնակիցները մրցեցին նաև ինտելեկտուալ խաղերում:

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ՄԻՋՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԹԻՄԸ
ԱՌԱՋԱՏԱՐՆ Է

ԵՊԲՀ ուսանողների ֆուտբոլային թիմը Սլավոնական համալսարանում ապացուցեց, որ ապագա բժիշկներն ուժեղ են ոչ ﬕայն գիտելիքով, այլև ֆիզիկական պատրաստվածությամբ։
Շնորհավորենք ﬔր թիﬕն ոչ ﬕայն մասնակցության, այլև
հաղթանակի՝ մրցաշարի 1-ին տեղը գրավելու առթիվ։

ԵՊԲՀ-Ն ՆՈՐ
ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐ ՈՒՆԻ
Երևանում ընթացավ «Եղիր ակտիվ, ապրիր առող ջ խորագրով
մարզական փառատոնը, որը կազմակերպել էր Coca-Cola ընկերությունը:
Փառատոնում ներառված էին սթրիթբոլի (բասկետբոլ, որը
խաղում են փողոցում), վոլեյբոլի, հեծանվասպորտի և այլ մարզաձևերի առաջնություններ, որոնք անցկացվում էին բուհական
շուրջ 30 թիﬔրի ﬕջև: Փառատոնին մասնակցում էին նաև բժշկական համալսարանի տղաների «YSMU և աղ ջիկների «Medicus
թիﬔրը, որոնք մրցում էին սթրիթբոլ մարզաձևում:
Ցուցաբերած լավ խաղի արդյունքում եզրափակիչ դուրս եկան
ﬔր ԲՈւՀ-ը ներկայացնող երկու թիﬔրն էլ, որտեղ ﬔր տղաների
թիմը մրցում էր ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական
ինստիտուտի տղաների «Fantastic four թիﬕ, իսկ ﬔր աղ ջիկները՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի
«Жох թիﬕ հետ: Համառ և անզիջում պայքարի արդյունքում չեմպիոնի կոչմանն արժանացան ﬔր երկու թիﬔրը:
Շնորհավորում ենք ﬔր չեմպիոններին և մաղթում նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերուﬓեր:

ԿՐԿԻՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿ ԵՎ ԿՐԿԻՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐ
մար էր փոխանցում Պոլիտեխնիկ մարզային ակումբին, որպեսզի ﬔր լողի խմբակի
պարապմունքները անցկացնեինք այնտեղ:
Սակայն Պոլիտեխնիկ լողավազանը նույնպես փակվեց վերանորոգման նպատակով:
Այժմ ﬔնք լողի մարզուﬓերը անցկացնում
ենք Սպիտակ մարզահամալիրի լողավազանում, որը գտնվում է Աջափնյակ համայնքում:
Հոկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցավ ﬕջբուհական լողի հանրապետական առաջնությունը:
Այստեղ նույնպես ﬔր լողորդները փայլեցին
իրենց ուժերով և պատրաստվածությամբ:
Էլին Մելիք-Հակոբյանը (2-րդ կուրս) ազատ
ոճից գրավեց 1-ին տեղը, իսկ բատերֆլայ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ոճից՝ 2-րդ տեղը: Շուշան Հովսեփյանը (2-րդ
կուրս) գրավեց 2-րդ տեղը ազատ ոճից, 3-րդ
տեղը՝ բատերֆլայ ոճից: Էլﬕրա Գյուրջյանը (1-ին կուրս)
գրավեց 2-րդ տեղը 50մ թիկնալողից: Հասﬕկ Հակոբյանը
(1-ին կուրս) գրավեց 2-րդ տեղը 50մ բրասից, 3-րդ տեղը՝
ազատ ոճից: Գարիկ Մելիքյանը (ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 3-րդ կուրս) գրավեց 3-րդ տեղը բատերֆլայ ոճից:
4-5-րդ կուրսերում ﬔնք ունենք էլի լավ ուսանողներ, ուղղակի զբաղվածության պատճառով նրանք չկարողացան մասնակցել մրցուﬓերին: Խաղարկվում էին 24 ﬔդալներ, որոնցից 8-ը շահեցին ԵՊԲՀ-ի ուսանողները: Առաջնությանը
մասնակցում էին Երևանի, Գյումրիի ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտների, Երևանի պետական համալսարանի,
Հայաստանի ճարտարագիտական, տնտեսագիտական և
ազգային ագրարային համալսարանների լողորդ ուսանողները: Մեր մարզիկներին տվեցին նաև պատվոգրեր: Բացի
մրցանակային տեղ գրաված լողորդներից՝ կարելի է նշել նաև
ﬔր մյուս ուսանող լողորդներին, ովքեր զբաղեցրել են 4-րդ
և 5-րդ տեղերը: Նրանք են Կորյուն Մկրտչյանը (ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 2-րդ կուրս), Տիգրան Ծատուրյանը
(ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 1-ին կուրս), Արսեն
Մխիթարյանը (օրդինատոր), Ծովակ Թորոսյանը (քոլեջի
2-րդ կուրս): Առաջնությանը մասնակցում էին նաև ﬔր
ամբիոնի դասախոսներ Հասﬕկ Պետրոսյանը և Ալվարդ
Պետրոսյանը:
Հուսով ենք՝ մոտ ապագայում ﬔնք կունենանք ﬔր սեփական լողավազանը և կշարունակենք հասնել նորանոր հաղթանակների:

Լողը Հայաստանում ոչ այդքան զարգացած մարզաձևերի թվին
է դասվում, որի հետագա առաջընթացի համար, ցավոք, չկան անհրաժեշտ նախադրյալներ: Սպորտի զարգացմանը նպաստելը ոչ
ﬕայն մարզիկների նվաճուﬓերի ու հաջողությունների մասին խոսելն է, այլև նշելն այն բացերն ու թերությունները, որոնք խանգարում
են ավելի ﬔծ թվով ﬔդալներ նվաճելուն: Չնայած այն հանգամանքին, որ ԵՊԲՀ-ն տարիներ շարունակ ունեցել է լողավազան, որից
օգտվել է ﬕ քանի սերունդ և հասել բավականին լավ արդյունքների
լողի առաջնությունների ժամանակ, սակայն այսօր այդ ավանդույթները չեն շարունակվում, քանզի ﬔր համալսարանի լողավազանը չի գործում: Այս առիթով է իմ զրույցը ԵՊԲՀ ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի դասախոս, լողի խմբակի ղեկավար Արամ
Խառատյանի հետ, որի ընթացքում պարզվեց հետևյալը...
Ա.
- ԵՊԲՀ-ի լողավազանը բացվել է 1996-ին: Նախկին ռեկտոր Վիլեն Հակոբյանը ﬔզ տրամադրեց լողավազանը, ես
ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնում աշխատում էի
որպես դասախոս լողի սպորտային խմբակում, նաև լողավազանի ղեկավարն էի: Չնայած նրան, որ լողավազանը հին
էր՝ այն աշխատեց 11 տարի: Լողավազանը փոքր էր, սակայն
այստեղ տարեկան մոտ 100 ուսանող սովորում էր լողալ,
եթե ﬔր պայմանները լավը լինեին, ավելի ﬔծ թվով ուսանողներ կարող էին գալ: 2007-ից ﬕնչ այսօր լողավազանը
այլևս չի գործել: Նախկին ռեկտոր Դերենիկ Դումանյանի
ժամանակ սկսվեցին վերանորոգման աշխատանքները,
տարածքը սալիկապատվեց, ցնցուղներն աշխատում են,
ունենք տաք ջուր, հանդերձարանները որոշ չափով վերանորոգված են, աշխատում է օդափոխության համակարգը:
Հիﬓական աշխատանքները արված են, ﬓում է վերանորոգել ﬕայն ավազանը, այն պետք է ուղղակի սալիկապատվի,
զտիչ տեղադրվի, որի համար այդքան էլ ﬔծ գումարներ չեն
պահանջվում: Նույնիսկ մասնագետներ են եկել, հաշվել են,
թե որքան գումար կպահանջվի աշխատանքներն ավարտելու համար, սակայն սայլը այդպես էլ տեղից չի շարժվում:
Չնայած այս բոլոր դժվարություններին՝ ﬔնք այդ ընթացքում ունեցել ենք լավ լողորդներ: Նրանցից Ստանիսլավ
Կարապետյանը Հայաստանի լողի չեմպիոն է, լողի վարպետ: Ի դեպ՝ նրա մարզիչը և դասախոսը ես եմ: Այժմ Ստանիսլավը ծառայում է հայկական բանակում, այդ պատճառով էլ չմասնակցեց այս տարվա առաջնությանը:
Լողավազանի փակվելուց հետո ﬔր համալսարանը գու-

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔ

ՓՐԿՎԱԾ ԿՅԱՆՔԵՐ
Երբեﬓ ﬔր կյանքը սովորականից վերածվում է զավեշտի ու գրեթե մոտենում ողբերգությանը:
Երբեﬓ սովորական մարդիկ ﬔկ ակնթարթում դառնում են հերոս: Երբեﬓ, հերոսության համար
շատ թանկ ես վճարում: Այս համարում ձեզ ենք ներկայացնում բժշկական տարբեր սխրանքներ, որտեղ ﬔր բժիշկները չէին ծրագրել, նախապատրաստվել կամ հայտարարել այդ մասին, բայց նրանք
արդյունքում հերոսներ են դարձել: Սովորական հերոսներ…

 39-ամյա Սուսաննայի համար առաջնեկի ծնունդը
վտանգվեց հունիսի 21-ին Երևան-Սևան մայրուղում
վթարի ենթարկվելուց հետո։ Սակայն ձեռնարկված
հրատապ և ճշգրիտ որոշուﬓերի շնորհիվ նորածին
Մարիայի կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Սևանի բժշկական կենտրոնից անﬕջապես կապվել են ՀՀ
ԱՆ գլխավոր մանկաբարձ-գինեկոլոգ, վերարտադրողական առող ջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրեն, ակադեﬕկոս Ռազﬕկ Աբրահամյանի
հետ։ Շտապբուժօգնության ﬔքենայով, բժշկի ուղեկցությամբ արագ կազմակերպվել է հղիի տեղափոխումը
Երևան։ Մինչ նրանց ﬔզ հասնելը հրավիրվել է ﬖասվածքաբան։ 33-34 շաբաթական հղին վթարի հետևանքով ստացել է աջ ազդրի բազմաբեկորային կոտրվածք,
սալջարդեր և հեմատոմաներ։ Տեղի է ունեցել ընկերքի
անջատում և պտղի սուր շնչարգելություն։ Հենց ընդունարանից Սուսաննային տեղափոխել են վիրահատարան։ Կեսարյան հատումով հաջողվել է նախ փրկել
փոքրիկի կյանքը։ Ծնվել է 1.800գր քաշով աղ ջիկ։ Այնուհետև կատարվել է ստորին վերջույթի լոնգետային ամրացում։ Մոր և երեխայի վիճակը մասնագետները գնահատում են բավարար։
 Երկու օր անց Մարտունու բժշկական կենտրոնից
նույն ինստիտուտ տեղափոխված 27-ամյա, 29-30 շաբաթական հղի Նաիրայի վիճակը ծայրահեղ ծանր էր. մահացած պտուղ, ընկերքի անջատում, արյունահոսություն, տրոմբոֆիլիա, անեﬕա, հեմոռագիկ շոկ։ Ունեցած
հիվանդության պատճառով կինը մշտապես գտնվել է
արյունաբանների հսկողության տակ և բուժվել ՀՀ ԱՆ
պրոֆ. Ռ. Յոլ յանի անվան արյունաբանական կենտրոնում։ Վերարտադրողական առող ջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ է ընդունվել բավական ցածր
հեմոգլոբինով, արյան 0 մակարդելիությամբ։ Կյանքի
ցուցումով անﬕջապես կատարվել է կեսարյան հատում,
մահացած պտղի հեռացում։ Երիտասարդ կնոջը փրկելու համար ﬔծ քանակությամբ պլազմայի և արյան
փոխներարկում է կատարվել, հիվանդանոցն ապահովել է նաև անհրաժեշտ թանկարժեք դեղաﬕջոցներով։
Հետագա բուժմանն անﬕջական մասնակցություն է ունեցել արյունաբանը։ Այսօր արդեն Նաիրայի կյանքին
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վտանգ չի սպառնում։ Ամուսինները խոսքեր չեն գտնում
իրենց երախտիքը հայտնելու համար։ Իսկ վիրահատող
բժիշկ Ռազﬕկ Աբրահամյանը կարևորում է, որ նաև
հաջողվել է պահպանել երիտասարդ կնոջ վերատադրողական ֆունկցիան։
 Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի համայնքի 50-ամյա
բնակչուհի Ջ. Ս.-ի՝ ՀՀ առող ջապահության նախարարին հասցեագրած շնորհակալական նամակը գուցե թե
առանձնակի ուշադրության չարժանանար, եթե արտառոց դեպքի մասին Աբով յանի ծննդատնից նախապես
տեղեկատվություն ստացված չլիներ։ 2015-ի հուլիսի
8-ին Աբով յանի ծննդատուն է ընդունվել Նոր Գեղի համայնքից 50 տարեկան Ջ. Ս.-ն՝ ծանր վիճակում` արյունահոսություն, գիտակցության կորուստ, հեմոռագիկ
շոկ: Կնոջ մոտ անﬕջապես ախտորոշվել է արգանդի
խոշոր չափերի ﬕոմա: Որոշվել է առաջին հերթին իրականացնել անհետաձգելի, վիճակը կայունացնող ինֆուզիոն-տրանսֆիզիոն բուժում։ Արյան և արյան փոխարինիչների ներարկման արդյունքում հիվանդի վիճակը
կայունացվել է։ Այնուհետև կատարվել է վիրահատություն, կնոջ որովայնից հեռացվել է 12 կգ քաշով հսկայական ուռուցք: Հետվիրահատական շրջանում շարունակվել է ինտենսիվ բուժումը:
Նախարարին հասցեագրած նամակում նա շնորհակալություն է հայտնում ծննդատան բուժանձնակազﬕն`
առաջին հերթին բաժնի վարիչ Սլավիկ Օհանյանին և
անեսթեզիոլոգ Ալբերտ Մնացականյանին, ովքեր իրեն
երկրորդ կյանք են պարգևել: Երախտիքի խոսքեր է հղել
նաև ծննդատան տնօրեն Լարիսա Մադոյանին` հոգատարության համար։ Ապաքինվող կինն իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում ծննդատան ամբողջ կոլեկտիվին։ Արտառոց այս դեպքը բժիշկներին պարտադրել
է դիﬔլ բոլոր կանանց` հորդորելով առավել հոգատար
և ուշադիր գտնվել սեփական առող ջության հանդեպ։ Ջ.
Ս.-ն 10 տարի իրեն հիվանդ է համարել, պարբերաբար
արյունահոսություն է ունեցել, որովայնի չափերը գնալով
ﬔծացել են, սակայն երբևէ բժիշկի չի դիﬔլ: Բժիշկները
բոլոր կանանց հորդորում են տարին ﬔկ անգամ դիﬔլ
տեղամասային մանկաբարձ-գինեկոլոգին՝ մասնագիտական զննում և կանխարգելիչ հետազոտություններ
անցնելու համար: Դրանք բացառապես իրականացվում
են անվճար` պետական պատվերի շրջանակում:

ԹԵՎԱՆԻԿ
Կ ՖԻԼՄԻ
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
Բժշկական համալսարանում կայացավ ռեժիսոր Ջիվան
Ավետիսյանի՝ Արցախյան ազատամարտի ﬔկ օրվա
մասին պատմող «Թևանիկ» ֆիլﬕ ցուցադրությունը: Այն բաղկացած է երեք մասերից, որոնցից յուրաքանչյուրն առանձին-առանձին պատմում է երեք պատանիների՝ Արաﬕ, Աստղիկի և Թևանիկի մասին:
Ֆիլմը նկարահանվել է Առնոլդ Աղաբաբովի՝ Թևանի-

կի մասին պատմող սցենարի հիման վրա, որին Ջիվան
Ավետիսյանը և սցենարիստ Կարինե Խոդիկյանը
ավելացրել են ևս երկու պատմվածք: Հերոսներին մարմնավորում են Սոս Ջանիբեկյանը, Արթուր Մանուկյանը,
Մարինե Գաբրիել յանը, Սերգեյ Մագալ յանը, Վահագն
Գալստյանը, Արա Սարգսյանը, Գրիգոր Գաբրիել յանը և
այլոք: Ֆիլﬕ պրեﬕերան կայացել է Երևանի՝ «Մոսկվա»
կինոթատրոնում 2014-ին: Մեկ տարվա ընթացքում այն
հասցրել է ճանապարհորդել աշխարhով ﬔկ և բազում
հեղինակավոր կինոփառատոներում նվաճել մրցանակներ. «Ոսկե Ծիրան»-ում («Լավագույն խաղարկային
ֆիլմ»), Romania International Film Festival Ro-IFF-2015ում («Լավագույն ֆիլմ»), Չինաստանի «First Silk Road
International Film Festival»-ում («Հանդիսատեսի համակրանք»), Լոս Անջելեսի «Arpa International Film Festival»ում («Լավագույն սցենար»), Հռոﬕ «Overlook CinemAvvenire» ﬕջազգային կինոփառատոնում («Լավագույն
ինքնատիպ աշխատանք»), ԱՄՆ-ում կայացած «2-nd Annual World Entertainment Awards»-ում («Լավագույն հայկական ֆիլմ»):

«Հայկյան» մրցանակաբաշխությունում Ջիվան
Ավետիսյանին շնորհվել է հատուկ մրցանակ, իսկ
Հունաստանում ֆիլﬕ ցուցադրությունից հետո Նեա
Զﬕռնայի քաղաքապետի կողﬕց արժանացել է ոսկե
ﬔդալի:
Ջիվան Ավետիսյանը, ֆիլﬕ ցուցադրությունից հետո շնորհակալություն հայտնելով ներկաներին, նշեց,
որ նկարահանող խմբի հետ փորձել է ստեղծել ﬕ ֆիլմ,
որը հասկանալի լինի ոչ ﬕայն հայերին՝ Արցախում,
Հայաստանում կամ Սփյուռքում, այլև ունենա օտար հանդիսատես, որին նույնպես կհուզի պատերազմը:
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Մեր շրջանավարտ Վարդգես Դավթյանի՝ ԱՄՆ-ում
հրատարակած «Շողացող ստվերներ կամ Առջևում
պրեﬕերան է» և «Լեգիտիմ կատակներ լրջանալու
պահին» գրքերի ﬕ ﬔծ խմբաքանակ հեղինակը ﬔծ
սիրով ուղարկել է «Ապագա բժշկին»:
Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ունենալ
այս գրքերը, որոնք, ի դեպ, ընթերցվում են ﬔծ
հետաքրքրությամբ, կարող են դրանք անվճար վերցնել
«Ապագա բժիշկ» թերթի խմբագրությունից:
Ներկայացվող պատմվածքները Վարդգես
Դավթյանի «Շողացող ստվերներ կամ Առջևում պրեﬕերան է» հոգեբանական նովելների ժողովածուից են:

Բրեժնևյան դարաշրջանի բժշկական ինստիտուտը կատակով անվանում էին ՍՄԿԿ պատմության և
քաղտնտեսության թեքումով ֆիզկուլտ ինստիտուտ: Առաջին երեք
կուրսերում այս առարկաներով ուղղակի մզում էին ուսանողներին: Մի
տեսակ ապաթիկ-բթացման ճիզվիտական մթնոլորտ էր տիրում: Ոչ
ﬔկիս համար տարօրինակ չէր, որ
ասենք, բոլշևիկյան համագումարների թեզերը չիմանալու համար
ապագա բժիշկները կարող էին ինստիտուտից դուրս ﬓալ, ինչպես որ
ﬕջնադարյան Եվրոպայի համալսարանից կարող էին վռնդել Պապի
հրովարտակները չիմացող ուսանողներին: Տարբերությունն այն
էր, որ ﬔրոնց խարույկի վրա չէին
այրում: Ահա բարոյաիմացական
նարկոզի այս շրջանն անցնելուց հետո ﬕայն, անորոշ տագնապների
ﬔջ սկսում էինք մասնագիտական
առաջին լուրջ առարկան՝ ներքին
հիվանդությունների դիագնոստիկայի ամբիոնում:
Մեր դասախոսուհին, ով շատ հաջող մասնագետ էր և բարեկիրթ
անձնավորություն, ուներ խիստ
տպավորիչ հայեցի խոսք: Երանի
չունենար… Հիվանդագին վիճակների նկարագրությունն անում էր
կյանքից առած օրինակների վրա:
Երանի չաներ… «Ահա այս անալիզը
պատկանում է 20-ամյա վաղաﬔռիկ
երիտասարդի…»,- սկսում էր հեռվից, ﬕ տեսակ նրբաշունչ ցավագին տոնով: Եվ քանի որ բոլորս էլ 20
տարեկան էինք, պապանձված-պա-
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ղած հետևում էինք պատմությանը:
«Տղան անզգուշություն է ունենում
բնության գրկում թաց խոտի վրա
քնելու, իսկ առավոտյան… Ահա,
խնդրեմ, արյան պատկերը. լեյկոցիտները 60.000»:
«Շատերը կարծում են, թե պարզապես թոքաբորբ է,-շարունակում էր
դասախոսուհին,-ոչ, սիրելիներս, ﬕ
քանի շաբաթից տղան մահանում է
սուր լեյկոզից»:
… Երբեﬓ մտածում էինք՝ էն ՍՄԿԿ
պատմության դասերն ավելի լավը
չէ՞ին: Բա հիմա ի՞նչ անենք… ﬔկ-ﬔկ
գոնե քաղաքից դուրս էինք գնում,
բնության գիրկը. էդ էլ կտրվեց:
Հակառակի պես, ﬔր պերճախոս
կլինիցիստի բոլոր օրինակները վերաբերում էին երիտասարդներին:
«… Անորոշ, անբացատրելի ﬔղմ
ջերմություն, աննախադեպ հևոց.
սիրտը պարզապես թավալ-գլոր է
լինում: Կարծում են, թե տարիքային
պոռթկում է, կանցնի: Ոչ, սիրելիներս, օրիորդի մոտ շուտով ի հայտ
են գալիս սրտի արատի անվերադարձ ախտանիշներ…»:
Այնպիսի հուզաշաղ վիճակի ﬔջ
էինք ընկնում, որ վալերիանի հաբեր
էինք խմում, ﬕայն թե անփորձանք
տուն հասնեինք… Հաջորդ օրը
շրջաններից եկած ուսանողուհիները դասի էին գալիս մուգ զգեստներ
հագած, չքսված, կարմրած աչքերով: «Ահա այս ﬔկը բնցքամարտիկ
էր, սպորտի վարպետ… Թեթև
գլխապտույտ է ունենում… իսկ հիմա տեսեք ԷՆԱ-ի (ռոէ-ի) պատասխանը՝ 80 մմ/ժամ: Ախտորոշումը՝
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արյան քաղցկեղ…»:
Թե ﬕնչ այդ պատմությունները գոնե առավոտները գնում էի
մարզանքի, էդ էլ վերջացավ…
Իսկ կլինիկական դեպքերի վերջը չէր երևում… Քանի խորանում
էինք դիագնոստիկայի աշխարհում,
այնքան ﬔր ռեպետիտորի խոսքը
դառնում էր ավելի ահասարսուռ:
«Ճակատագիրը կաﬔցել էր, որ
այս ﬕ երիտասարդը լիներ բժշկական ինստիտուտի ուսանող», -ﬕ
դասի սկսեց նա, ասես, դուդուկի
ﬔղմ նվագակցությամբ: «Դիﬔլ էր
ﬔզ, դեմքին առաջացած ցանավորման առիթով: Առաջին հայացքից
շատ նման էր սննդային ալերգիայի, բայց… ﬕայն առաջին հայացքից…»: Ապա ﬕանգաﬕց ձայնի
երանգը փոխելով՝ լեգենդար ասմունքող Վերա Հակոբյանի պաթոսով ազդարարեց. «Շուտով բացահայտվեց սիֆիլիսը, ավաղ, արդեն
առաջացած ստադիայում: Տղան
խոստովանեց, որ ﬔկ տարի առաջ
այցելել է ինչ-որ անծանոթ տիկնոջ:
Կարո՞ղ էիք պատկերացնել…»:
Այլևս ոչինչ չէինք պատկերացնում: Էն եմ հիշում, որ հետագա
օրերին տղաները դասի էին գալիս
պատերին քսվելով, թրաշները թողած… Կարճ ասած՝ ﬕնչև ավարտեցինք «Ներքին հիվանդությունների դիագնոստիկան», գնացինք
մահվան դուռը, ետ եկանք: Հետո
իմացանք, որ այս աﬔնը պարզապես կոչվում է 3-րդ կուրսի հիվանդություն…

THIS IS AMERICA
Լոս Անջելես տեղափոխվելուց հետո ահագին ժամանակ տաքսի էի վարում. ﬕ բան, որ նույնիսկ մանկությանս վատ երազներում էլ չէի կարող տեսնել: Ես, որ
ﬕշտ հեռու եմ եղել ավտոյից ու ﬔխանիզացիայից և
ամոթ չի լինի ասել, Աﬔրիկայում եմ սովորել ﬔքենա
վարել, էս գործի ﬔջ զգում էի սարսափելի ﬔծ պատասխանատվություն, հետն էլ՝ հոգեկան-հուզական ահռելի
լարվածություն: Աﬔն օր գործից տուն էի գալիս՝ ինչպես
պատերազﬕ դաշտից: Աստծուն փառք էի տալիս, որ
էսօր էլ ողջ ﬓացի: Ու ﬔկ էլ փառք էի տալիս, ներքուստ
ուրախանում, որ ծնողներս ողջ չեն, թե չէ վշտից կխելագարվեին: Էդ անտեր ֆրիվեյների վրա ուժեղ լարվածությունից ներսս անկառավարելի տագնապի ալիք էր
բարձրանում, ահավոր տագնապ, ուղևորն էլ՝ ﬔքենայի ﬔջ: Դա անփորձ վարորդներին ծանոթ սովորական
վախերից չէր, այլ էդ պահերին քեզ իր բռի ﬔջ առնող
ﬕստիկական-ցնորական ուժի պես ﬕ բան: Ու ես ինձ
մտքիս ﬔջ հրահանգներ էի տալիս. Հանգիստ, ավելի հանգիստ… Հաճախ մտաբերում էի իրեն խելագար
ձևացնող Կամոյի հատու, խիստ հրամանները, ուղղված
սեփական անձին. Դու այլևս մա՛րդ չես… դու երկա՛թ
ես… դու պե՛տք է դիմանաս…:
Հետագայում, երբ արդեն վարպետացա, սթրեսային վիճակներից դուրս գալուն օգնում էր հումորը: Մի
անգամ օդանավակայանից երկու գիտաշխատողի էի
բերում հյուրանոց: Կինը Չինաստանից էր, տղամարդը՝
Ֆիլիպիններից: Երկուսն էլ առաջին անգամ էին Աﬔ-

րիկա գալիս՝ ինչ-որ գիտաժողովի: Ճանապարհի ﬔծ
մասը լուռ անցան, ﬕայն հիացական հայացքներով
դիտում էին ﬔրձարևադարձային բնապատկերը, գիգանտ, ﬔկը մյուսին հյուսվող ճանապարհները, ﬔծ-ﬔծ
ցուցանակները: Մեկ էլ սկսեցին կոտրված անգլերենով
զրուցել գլխուղեղի կենսաքիﬕական պրոցեսների, ինչոր կոնցեպցիաների մասին: Թեքվելով նրանց կողմը և
ներողություն խնդրելով՝ հարցրի. Իսկ նեյրոﬔդիատորների վերաբերյալ հետազոտությունները որևէ նոր
բան չե՞ն ասում: Իմ օրիենտալ ուղևորները, հարցից
հանկարծակիի եկած, ապուշ կտրած, նայեցին իրար
երեսի:
- Դուք գիտեք նեյրոտրանսﬕտորների մասի՞ն,- զարմանքով հարցրեց չինուհին:
- Իհարկե,- ասացի,- այստեղ տաքսու վարորդները քննություն են հանձնում գլխուղեղի բիոսինթետիկ
ռեակցիաների վերաբերյալ:
Ֆիլիպինցին ապշահար դիﬔց իր կոլեգային.
- Դուք կարո՞ղ էիք իմանալ, որ տաքսիստներն այսքան
պատրաստված են Լոս Անջելեսում, կպատկերացնե՞ք,
թե ի՜նչ են հապա պրոֆեսորները:
- Մեր տղաներից ﬔկին տաքսիստի արտոնագիր
չտվեցին,- շարունակեցի ես ﬕանգամայն լուրջ տոնով,որովհետև չգիտեր դոֆաﬕնի փոխանակությունը:
Իմ ուղևորների տրամադրությունը ﬕանգաﬕց ընկավ: Մինչդեռ ուղևորության վերջում իմ տագնապներից նշույլ անգամ չէր ﬓացել:

ՈՏՆԱՀԵՏՔԵՐ ՆՈՐԱԳԱՂԹԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
Մեր շրջանավարտներից ևս ﬔկի մասին...
Բժական և մանկաբժական ֆակլտետներմ
վարել է «Բժշկական հոգեբանթյն» նորաբաց դասընթացը: 1990-ին հիﬓել և ﬕնչև 1992-ը խմբագրել է
«Նարեկ» բժշկական հանդեսը: 1994-ին պաշտպանել է
գիտական թեզ: 1995-ին մասնակցել է Կալիֆորնիայի
Սան Դիեգոյի համալսարանի «Տրամադրթյն» ﬕջազգային գիտական կենտրոնի կազմակերպած սիմպոզիﬕն: Նրա հոդվածը տեղ է գտել ﬔնագրթյան
ﬔջ: 1993-98թթ. աշխատել է Հայաստանի առաջին նախագահի անձնակազմմ՝ որպես առաջատար մասնագետ: Եղել է նաև «Հայք» պաշտոնաթերթի գլխավոր
խմբագիրը: 2000-ից ապրմ է ԱՄՆ-մ: Նրա բժշկական դիպլոմը և գիտական աստիճանը վավերացվել
են աﬔրիկյան գիտակրթական հաստատթյնների
կողﬕց: ԱՄՆ-մ նա զբաղվմ է գիտահրատարակչական, ինչպես նաև հոգեկրթական գործնեթյամբ:
Լոս Անջելեսի հեռստածրագրերմ վարել է «Հոգեբյժը հրավիրմ է զրյցի» և «Ցտեսթյն, թախիծ»
հաղորդաշարերը: Գիտական, գիտահանրամատչելի և
հրապարակախոսական բնյթի բազմաթիվ գրքերի և
հոդվածների հեղինակ է:

Վարդգես Դավթյանը ծնվել և ﬔծացել է Երևանմ: Ավարտել է պետական բժշկական համալսարանը, աշխատել է հոգեբժթյան, բժշկական հոգեբանթյան և նարկոլոգիայի ամբիոնմ՝ որպես
պրոֆեսորի ասիստենտ:
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ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ-ԳՐԻԳՈՐՅԱՆՆԵՐ
ՀՀ առող ջապահության նախարար Արﬔն Մուրադյանի նախաձեռնությամբ իրականացվող «Կոչումով բժիշկ» նախագծի այս անդրադարձը նվիրված է Թադևոսյան-Գրիգորյանների ընտանիքին:

Ադա Թադևոսյան անունը շատերի համար բավական է խորհրդային և
հետխորհրդային ժամանակահատվածում Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս պատկերացում կազﬔլու ﬔր երկրում սթրեսաբանության լավագույն
ավանդույթների ներդրման և զարգացման մասին:
Անվանի հոգեբույժը մասնագիտական գործունեության հիսունից ավելի տարիները նվիրել է մարդու հոգեկան առող ջությանը վերաբերող տարբեր հիﬓահարցերի ուսուﬓասիրմանը, դրանց լուծման բանաձևերի մշակմանը: «Կյանքը
կազմված է սթրեսներից և դրանց շարունակական հաղթահարուﬕց»,- ասում
է հոգեբույժը` ժպտալով ավելացնելով հոգեբույժների շրջանում տարածված
ﬕ ասույթ. «Մի անգամ Աստված դիմում է Նոյին՝ տառապում ես, Նոյ, ուրեﬓ
մարդ ես դառնում»:
Իր ընտանիքի պատմությունը նա սկսում է հորից՝ Սիմոն Թադևոսյանից:
Հայոց ցեղասպանության ականատես-վերապրածը ծնվել է Արևմտյան
Հայաստանի Տրապիզոն նահանգում: Սիմոնը ճակատագրի բերումով հայտնվում է մանկատանը, Մեծ եղեռնից շատ մազապուրծների նման անցնում բազում դժվարությունների ﬕջով: Պատմական հայրենիքում
զ
11910-ի ընտանեկան լուսանկարը կարծես առ այսօր, 100
տարի անց, խորհրդանշում է գաղթի ճանապարհը, ահը,
տ
սարսուռը, պատմական հայրենիքը կորցնելու ամբողջ ցաս
վը, որոնք Ադա Թադևոսյանի համոզմամբ` անջնջելի հետք
վ
են թողնում մարդու գենետիկ հիշողության ﬔջ` փոխանցե
վելով սերնդեսերունդ: 2013-ին Երևանում նյարդագիտուվ
թյան և կենսաբանական հոգեբուժության մասին «Սթրես
թ
և պահվածք» խորագրով, Հայոց ցեղասպանության 100-րդ
տարելիցին նվիրված ﬕջազգային համաժողովի ժամատ
նակ Ադա Թադևոսյանը հանդես էր եկել «Հիշողությունն իմ
ն
տիրակալն է» զեկույցով, ինչը ևս ﬔկ անգամ փաստում էր
տ
ցեղասպանության և դրա` մարդու հոգեկան առող ջության
ց
վրա թողած հետևանքների ﬕջև կապի մասին: Զեկույցում
վ
նա ընդգծել է, որ սթրեսը, հատկապես դրա հաղթահարումը
ն
անհրաժեշտ գործոններ են, խթան անձի աճի, սոցիալական
ա
դիրքի, մասնագիտության ընտրության համար:
դ
Ադա Թադևոսյանը բ.գ.թ. դոցենտ է, պրոֆեսոր, էկոլոգիայի և անվտանգ կենսագործունեության ﬕջազգային ակադեﬕայի ակադեﬕկոս, լիցենզավորված հոգեբույժ, հոգեվերլլուծաբան, առող ջապահության կազմակերպիչ: 2003-ին նա
Առող ջապահության ազգային ինստիտուտում կազմակերպել է նաև սթրեսաբանության ամբիոն: Մասնակցել է հինգ
պ
համաշխարհային կոնգրեսների և ﬕջազգային գիտաժողովհ
ների: Ադա Թադևոսյանի մասնագիտական գործունեության
ն
ﬔջ շրջադարձային են եղել Սպիտակի 1988-ի ավերիչ երկրաշարժին հաջորդող տարիները: Արհավիրքից ընդաﬔնը
ր
չչորս աﬕս անց՝ 1989-ին, նրա ջանքերով Հայաստանում
հիﬓադրվել է հոգեկան առող ջության «Սթրես» կենտրոհ
նը: Ղեկավարելով այս կառույցն ավելի քան տաս տարի՝
ն
ն
նրա շնորհիվ ապահովվել է Հայաստանում հոգեբուժական
մասնագիտացած ծառայության զարգացումը: Նա առաջինմ
ներից ﬔկն էր, որ խոսեց հոգեկան տրավմայի և ﬕ շարք
ն
հ
հիվանդությունների զարգացման գործում դրա ունեցած
պաթոլոգիական դերի մասին: Նաև առաջինն է բարձրապ
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ձայնել ուսանողների համար «Սթրեսաբանություն»
ծրագրի ներդրման անհրաժեշտության մասին:
«Երբ ինձ նշանակեցին «Սթրես» կենտրոնի տնօրեն,
ի դեպ կենտրոնին այդ անունը ﬔնք ինքներս տվեցինք, աﬔն ինչ սկսվում էր երեք 0-ից, չկային կադրեր, բազա և աﬔնակարևորը` գիտելիք հոգեկան
տրավմայի մասին: Ես առաջին հերթին խնդրեցի,
որ ﬔզ Լենինականում հատկացնեն երկու երկաթյա տնակ, որտեղ անցկացվեց կոյուղի, ջրամատակարարում: Դրանք տեղակայված էին անﬕջապես
եկեղեցու հետևում, և այդպես ﬔնք երկու տարի
աշխատեցինք այդ տնակներում»,- պատմում է Ա.
Թադևոսյանը: Ժամանակի ընթացքում «Սթրես»
կենտրոնը վերածվեց գիտագործնական հաստատության:
Հետերկրաշարժյան տարիներին ՄԱԿ-ի կողﬕց
ստեղծվեց «Աղետների բժշկություն» ծրագիրը: Ա.
Թադևոսյանը իր թիմակիցների հետ հեղինակեց
հատուկ ձեռնարկ, ինչպես նաև փրկարարների համար անցկացրեց վերապատրաստման դասընթացներ ոչ ﬕայն Հայաստանում, այլև Արցախում: Այս
աշխատանքի համար նա Բուդապեշտում 1996-ին
պարգևատրվում է հուշաﬔդալով: Նրա ամբողջ գիտական, մանկավարժական գործունեությունը նվիրված է եղել «Սթրեսաբանության» գծով կլինիկական
օրդինատորների վերապատրաստմանը:
Մանկավարժական գործունեության 40 տարվա
փորձ ունեցող մասնագետը ավելի քան 30 տարի աշխատել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանում, ավելի քան 15 տարի՝
Հայկական բժշկական ինստիտուտում, որտեղ 1990ին «Սթրեսաբանության» կուրսին զուգահեռ կազմակերպել է հոգեկան առող ջության և հոգեբուժության ամբիոնը: Այսօր էլ Ադա Թադևոսյանը իր գործըկերների հետ
շարունակում է օգնել կյանքի տարբեր իրավիճակներում
ծանր հոգեբանական ցնցուﬓեր ստացած մարդկանց:
Ուսանողների համար «Սթրեսաբանության» առաջին
երկհատորյա դասագրքի հեղինակ Ա. Թադևոսյանը
կրթության և մարդու կենսագործունեության անվտանգության խնդիրների լուծման գործում ունեցած ներդրման համար պարգևատրվել է Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ոսկե ﬔդալով: Նա Հայկական հոգեբուժական,
Հոգեբույժների համաշխարհային, Տրավմատիկ սթրեսի
ասոցիացիաների անդամ է:
Ա. Թադևոսյանը փաստում է, որ «Սթրես» կենտրոնի կայացման տարիները, թեև դժվար էին, բայց իր և
գործընկերների համար դրանք լավագույնն էին, որովհետև իրենք ապրում էին հեռանկարային գաղափարներով, ծրագրերով: «Գնացինք նկուղներ, որտեղ թաքնված
էին մարդիկ: Բաժանում էինք գրքերը նաև ուսանողներին, ովքեր
առանձին սթրեսաբանության կուրս էին անցնում: Եթե սկզբում
ﬕայն երկրաշարժից տուժածերին էր օգնություն ցուցաբերվում,
ապա հետո նաև Բաքվի փախստականներին, զինծառայողներին, բանտարկյանլներին, պարզապես այն մարդկանց, ովքեր
հայտնվում էին բարդ հոգեբանական իրավիճակներում: Այս
նյութերը հավաքագրվում էին, և ձևավորվում էր սթրեսոլոգիայի մասին ընդհանուր պատկերացում: Առաջին անգամ «սթրեսաբանություն» տերﬕնը կիրառվել է Ամստերդամում՝ 1991-ին
անհետաձգելի էքստրեմալ հոգեբուժությանը նվիրված կոնգրեսի ժամանակ»,- պատմում է անվանի մասնագետը:
«Դուք կհարցնեք, թե ինչո՞վ են նրա դասերն անսովոր:
Հավանաբար նրանով, որ այդ 10-15 րոպեների ընթացքում ﬔզանից յուրաքանչյուրն իր համար ինչ-որ նոր բան է բացահայտել:
Նշված ժամանակահատվածը ոչ ﬕայն պատրաստվելու, այլև
մտքերի և զգացմունքների խառնաշփոթ էր»,- իրենց ուսուցչի
մասին գրում են բուժական ֆակուլտետի ուսանողները` հավե-

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Նոյեմբեր 2015 N 15-16 (1326-1327)

35

լ լով, որ Ա. Թադևոսյանի շնորհիվ իրենք ոչ ﬕայն կարողացել
լե
ե
են ծանոթանալ հոգեբուժության գաղտնիքներին, այլև առավել
լլավ են ճանաչել իրենք իրենց, ընկալել դիմացինի ցաﬖ, ինչպես
սեփականը: «Նա արթնացրել է ﬔր հոգիները` սերմանելով ﬔր
ս
ﬔջ հավատ սեփական անձի հանդեպ, որը ﬔնք կկիրառենք նաև
կյանքում»,- իրենց երախտիքի խոսքն այսպես են եզրափակել
կ
ուսանողները:
ո
Ա. Թադևոսյանի հուշերում առանձնահատուկ տեղ ունի ականավոր բժիշկ-գիտնական, առող ջապահության հմուտ կազման
կեր
կ պիչ, պետական և հասարակական գործիչ, ՀՀ առող ջապահության նախկին նախարար (1975-89թթ.), Դեղերի և բժշկական
հ
տեխնոլոգիաների գործակալության հիﬓադիր, ակադեﬕկոս
տ
Էﬕլ Գաբրիել յանի հետ աշխատած տարիները:
Աբրահամ Գրիգորյանը` Ադա Թադևոսյանի ամուսինն էր: Տասը
տարեկանում սիրահարվելով` նա ﬕնչ կյանքի վերջն անդավաճան ﬓաց մաթեմատիկային և էլեկտրոնիկային: Ավարտել է 3 համալսարան: Բազային գիտելիքները ստացել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում` ավարտելով հաշվիչ
ﬔքենաների ֆակուլտետը:
«Նրա մաթեմատիկական գիտելիքների մասին գիտեր ամբողջ պոլիտեխնիկական ինստիտուտը: Վերցնելով ձեռքը կավիճը` գրատախտակն ամբող ջովին ծածկում էր բանաձևերով, իր հմտությունների մասին լեգենդներ էին հյուսվում»,- անթաքույց ժպիտով հիշում է Ադա Թադևոսյանը,- «Ռոմանտիկ և շատ ուրախ մարդ
էր, հումորի լավ զգացումով էր օժտված: Լավ ձայն ունենալով` նա ապրում էր
երգով, երաժշտությամբ, հենց այդպիսին էլ կﬓա բոլորի հիշողության ﬔջ: Կնոջ
նկատմամբ սերը և հավատարմությունը ընտանիքին նրա կյանքի իմաստն էին»:
Ադա Թադևոսյանի և Աբրահամ Գրիգորյանի ավագ որդին` Արթուր Գրիգորյանը,
ծնվել և ﬔծացել է Հայաստանում, նախնական բժշկական կրթությունը ստացել
է Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում: «1980-ին ընդունվեցի բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը, այն ժամանակ մտածում
էի գնալ ինժեներ հորս, թե հոգեբույժ մորս հետքերով: Իհարկե, 70 տոկոսով համոզված էի, որ պետք է դառնամ բժիշկ և ﬕայն վիրահատություններ կատարեմ:
1987-ին, ավարտելով բժշկականը, ես ﬔկնեցի Մոսկվա, ռեզիդենտուրան և ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո էլ` ԱՄՆ»,- պատմում է Արթուր Գրիգորյանը, ով
կլինիկական օրդինատուրան ավարտել է Մոսկվայի Բուրդենկոյի անվան նյարդավիրաբուժության առաջատար ինստիտուտում: Հաջորդիվ շարունակել է ուսումը ԱՄՆ-ում, ուր 1999-ին UMDNJ (University of Medicine and Dentistry Newark NJ)
համալսարանում ավարտել է ռեզիդենտուրան: Այնուհետև նեղ մասնագիտացում
է ստացել ԱՄՆ-ի ﬕ շարք հեղինակավոր կրթական հաստատություններում:
Ա. Գրիգորյանը աﬔրիկյան և եվրոպական նյարդավիրաբույժների ասոցիացիայի, բազմաթիվ այլ ﬕավորուﬓերի, ﬕջազգային կազմակերպությունների
ց
պատվավոր անդամ է, ավելի քան 40 մասնագիտական հոդվածների հեղինակ:
պ
2014-ին արժանացել է Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարա2
նի պատվավոր դոկտորի կոչման: Գործընկերների բնորոշմամբ` իր մասնագին
տական ոլորտում նա ﬕշտ ձգտում է կատարելության, երբեք չկտրվելով արտ
մատներից՝ հաջողություններն ու բարի համբավը ծառայեցնում է հայրենիքին:
մ
2004-ին Ա. Գրիգորյանը պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝
2
«Ներգանգային անևրիզմաների բուժում» թեմայով։ Բժիշկը ﬔծ ներդրում ունի
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի «Լևոն և Քլոտիա Նազարիան»
Ե
ռադիոլոգիայի կենտրոնի զարգացման գործում և այդ կենտրոնում վիրահատել
ռ
է նյարդավիրաբուժական հիվանդություններ ունեցող բազմաթիվ հիվանդների։
Հենց նրա հովանավորությամբ և աջակցությամբ ավելի քան 40 ԵՊԲՀ օրդինատորներ հնարավորություն են ստացել վերապատրաստվելու Ջորջիայի
տ
նյարդավիրաբուժական ինստիտուտում։
ն
Ա. Գրիգորյանը 2012-ին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության
նախագահի մրցանակին: Այժմ նա աշխատում է Ջորջիայի նահանգի
ն
համանուն, կաթվածի բուժմամբ զբաղվող մասնագիտացած բժշկական
հ
կենտրոնում: «Դա անընդհատ, շարունակական գործընթաց է: Հնակ
րավոր չէ լինել ժամանակակից բժիշկ և աշխատել առանց նորագույն
ր
սարքավորուﬓերի օգնության: Երևանի պետական բժշկական համալս
սարանը ﬔր «Alma mater»-ն է, և ﬔնք պետք է իրեն վերադարձնենք,
ս
Հայաստան բերենք արտերկրի լավագույն փորձը»,- ասում է բժիշկը:
Հ
2014-ի մայիսին Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական
2
համալսարանի «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում
հ
բացվեց նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժբ
ման մասնագիտացված կենտրոն, որի նախաձեռնությունը հենց ԵՊԲՀ
մ
շշրջանավարտ, հայտնի վիրաբույժ Արթուր Գրիգորյանին էր: Նա էլ
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նման կենտրոն բացելու գաղափարը ստացել է մորից՝
Ադա Թադևոսյանից: Մեծ համբավ ունեցող նյարդավիրաբույժի օգնությամբ կլինիկայի նյարդաբանության
բաժանմունքը համալրվեց սրտանոթային հիվանդությունների ու գլխուղեղի կաթվածի կանխարգելման ու
բուժման սարքավորուﬓերով: Բացման արարողությանը Ադա Թադևոսյանը կենտրոնի ղեկավարությանը
փոխանցեց ապակե զանգ, որը տարիների պատմություն ուներ. նրան, որպես ուսանողական պրակտիկայի լավագույն ղեկավարի, զանգը Պրահայում նվիրել են
չեխ ուսանողները` առաջարկելով հնչեցնել այնտեղ, որտեղ մարդիկ ունեն օգնության կարիք:
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտներն անգամ հեռավոր Աﬔրիկայում բարձր
են պահում Հայաստանի պատիվը: Հեղինակավոր ամսագրերի շապիկին պարբերաբար հայտնվող Ռուբեն
Գրիգորյանը` Ադա Թադևոսյանի կրտսեր որդին, ևս
ընտրեց բժշկի մասնագիտությունը: Լինելով բժշկական համալսարանի ուսանող` Ռ. Գրիգորյանը ցանկացել էր ծառայել բանակում:
Զինվորական ծառայությունը նա անցել է Գերմանիայում:
«Մայրս շատ ﬔծ ազդեցություն ուներ բժիշկ դառնալու իմ որոշման վրա, ինչպես
նաև ավագ եղբայրս, ով ﬔծ է ինձանից վեց տարով և իր գործունեությունն ավելի
վաղ սկսելով` նույնպես ﬔծ ազդեցություն ունեցավ իմ ընտրության վրա: Երբ ես
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում էի, նաև պրակտիկա էի անցնում
օֆտոլմոլոգիայի և ռետինոլոգիայի բնագավառում, շատ երկար ժամանակ պահանջվեց, սակայն, վերջիվերջո, ես հասա իմ նպատակին»,- նշում է Ռ. Գրիգորյանը: Բանակից զորացրվելուց հետո ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական օրդինատուրան` օֆտոլմոլոգիայի գծով: Շարունակելով
կրթությունը` ԱՄՆ-ում անցել է ռեզիդենտուրա UMDNJ- ում: 2009-ին LSU/Ochsner
Ophthalmology Residency Program և LSU Retina Fellowship Program կրթական ծրագրերն ավարտելուց հետո ստացել է ակնաբույժի դիպլոմ: Շուրջ տաս տարի է՝ նա
զբաղվում է ակնաբուժությամբ, կամ ինչպես ինքն է բնորոշում՝ «սիրած գործով»:
«Կոչումով բժիշկը պետք է ﬕշտ մտածի իր հիվանդների մասին: Երբ աﬔն ինչ
անում ես հանուն հիվանդների, դա քեզ հետ է գալիս ինչ-որ ձևով, ես այժմ իմ կլինիկան ունեմ: Գրեթե աﬔն տարի գալիս և զննում եմ հիվանդներին, երբեﬓ վիրահատում եմ հայ բժիշկների հետ: Դա շատ է օգնում, հնարավորություն է տալիս
քննարկել դժվար դեպքերը: Մենք սովորում ենք ﬕմյանցից, և դա շատ օգտակար
է»,- ընդգծում է ակնաբույժը, ով 2014-ի սեպտեմբերին Երևան էր ժամանել վերարտադրողական առող ջության, պերինատալոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տարածքում
«Մանկական կուրության կանխարգելման գերազանցության կենտրոնի»
բացմանը մասնակցելու նպատակով:
Ռուբեն և Արթուր Գրիգորյանների քույրը` Աննան, այժմ նույնպես ընտանիքի հետ բնակվում է ԱՄՆ-ում: Նա ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի
համալսարանի անգլո-իսպանական ֆակուլտետը, դրանից հետո ուսումը
շարունակել նույն ԲՈւՀ-ի երևանյան տնտեսագիտական մասնաճյուղում:
Վարժ տիրապետում է հայերենին, ռուսերենին, անգլերենին, իսպաներենին և ֆրանսերենին: Արտերկրում բնակվելու տարիներին նա նույնպես
որոշել է կապել իր կյանքը բժշկության հետ: Քննությունները հանձնելուց
հետո նա կհաստատի իր բժիշկի դիպլոմը` մասնագիտանալով նյարդաբանության կամ մանկական բժշկության ոլորտում:
Ադա Թադևոսյանը հպարտանում է իր երեխաներով, ովքեր
առող ջապահության տարբեր ոլորտներում իրենց հաստատուն քայլերն են անում` ապահովելով նաև հայրենիքի հետ
ամուր կապը: Հմուտ հոգեբույժը հույս ունի, որ տարիներ անց
թոռները ևս կհամալրեն բժշկական ընտանիքի շարքերը:
Ա. Թադևոսյանի անթաքույց երազանքն է առաջիկայում
հիﬓել սթրեսաբանության գիտագործնական կենտրոն` շարունակելով նախկին «Սթրես» կենտրոնում ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ ձեռք բերած լավագույն ավանդույթները:
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2006 ԹՎԱԿԱՆ
(2001-2005 թվականների տարեգրությունները
Ապագա բժշկի նախորդ՝ N 13‒14 թողարկման մեջ)

֍ Բացառիկ դեպք համալսարանի պատմության ﬔջ.
կլինիկական օրդինատոր Կոնստանտին Ենկոյանը, ով
նաև կենսաքիﬕայի ամբիոնի ասիստենտ է, արժանացավ Վիլեն Հակոբյանի խրախուսական մրցանակին:
֍ Ուսման վճարի փոխհատուցման նպաստի համակարգում ընդգրկվելու պարտադիր պայման են համարվում ուսանողի վարկանիշային համակարգի և գրավոր
քննությունների արդյունքները:
֍ Վերջին ռեկտորատներից ﬔկում ﬔծաթիվ անհարգելի բացակայությւոնների և ակադեﬕական ցածր առաջադիմության պատճառով համալսարանից հեռացվեցին
ﬔծ թվով ուսանողներ:
֍ Բժշկական համալսարանի բասկետբոլի թիմը ՀՀ ﬕջբուհական առաջնության մրցաշարում գրավեց երկրորդ
տեղը՝ արժանանալով արծաթե ﬔդալների և տանելով 7
անընդﬔջ հաղթանակ:
֍ Ռեկտորատներից ﬔկի որոշմամբ ﬕ խումբ ուսանողներ հեռացվել են համալսարանից, ոմանց թույլատրվել է
կրկնել կուրսը: Այդ ցուցակում և՛ տեղացի, և՛ արտասահմանցի ուսանողներ կան:
֍ Բժշկական համալսարանի խորհուրդն ընտրեց նոր
ռեկտորին: Միաձայն քվեարկության արդյունքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր դարձավ նախկինում բուժական
ֆակուլտետի դեկան, այնուհետև Հայաստանի մորֆոլոգների ասոցիացիայի փոխնախագահ, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի կլինիկական անատոﬓերի ասոցիացիաների
իսկական անդամ, բժշկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, համալսարանի առաջատար ամբիոններից
ﬔկի՝ նորմալ անատոﬕայի ամբիոնի վարիչ Գոհար
Քյալյանը:
֍ Կյանքի 73-րդ տարում իր մահկանացուն կնքեց
բժշկական բարձրագույն կրթության և մանկական առողջապահության բնագավառի անվանի գործիչ, ճանաչված
մանկաբույժ, ՌԴ ԲԳԱ թղթակից-անդամ, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր, բժշկական համալսարանի մանկաբուժության առաջին ամբիոնի հիﬓադիր-վարիչ,
բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Վիլեն
Աստվածատրյանը:
֍
Ռեկտորատի
առաջին
նիստում
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Սերգո
Երիցյանը ներկայացրեց համալսարանի նոր ռեկտորին՝ Գոհար
Քյալյանին:
Հին
ռեկտորը՝
Վիլեն Հակոբյանը, շնորհա-
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վորեց իրեն փոխարինողին և նրան ուղղեց բարեմաղթանքի հղուﬓեր: Այնուհետև նոր ռեկտորը, ի թիվս այլ
նկատառուﬓերի, նշեց. Միաձայն ընտրվելն առավել
ﬔծ պատասխանատվության կոչող վստահություն է:
֍ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում
ավելի քան 20 երկրներից սովորում են 1.500-ից ավելի
ուսանողներ, այդ թվում՝ Հնդկաստանից, Չինաստանից,
ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Իրանից, Սիրիայից, Նեպալից,
Իսրայելից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Վրաստանից…
֍ Շրջանավարտները, հայթաթելով քննական հարցաշարերը, սկսել են լրջորեն պարապել: Ըստ ավարտական
պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ, պրոֆ.
Մ. Նարիմանյանի՝ այս տարի ևս քննարշավը եռափուլ է՝
գործնական հմտությունների ատեստավորում, որն անցնելու է ստացել է, չի ստացել սկզբունքով, թեստային ատեստավորում և բանավոր քննություն, որոնց արդյունքների ﬕջին թվաբանականը կլինի շրջանավարտի
վերջնական գնահատականը:
֍ Ապագա բժշկի խմբագրակազմը հյուրընկալել է
Երևանի պետական բարձրագույն ուսուﬓական հաստատությունների թերթերի խմբագիրներին: Այս հավաքը նպատակ ուներ քննարկել բուհական պաշտոնաթերթերի խմբագիրներին հուզող բազմաթիվ հարցեր:
Միջոցառման ընթացքում կայացած մտքերի փոխանակությունը հանգեցրեց այն որոշմանը, որ նման հանդիպուﬓերը չափազանց արդյունավետ են և օգտակար:
֍ Համալսարանում հյուրընկալվում է հանրապետության առաջին տիկին Բելա Քոչարյանը:
֍ Բժշկական կրթության համաշխարհային ֆեդերացիան, դիﬔլով աշխարհում բժշկական կրթության գործընթացը իրականացնող բոլոր հաստատություններին,
մատնանշել է հեռանկարային աշխատանքի առաջնային
ուղղությունները, որոնք են՝ որակի ապահովում, երկաստիճան կրթական համակարգ և կոչուﬓերի ու ուսուցման ժամկետների ընդունում:
֍ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և
գիտության նախարարության նախաձեռնությամբ կայացավ Ուսուցումը Հայաստանում 5-րդ ﬕջազգային
ցուցահանդեսը: Ցուցահանդեսին մասնակցում էին հանրապետության բոլոր պետական, պետական հավատարմագրում ստացած ԲՈւՀ-երը և ﬕ շարք այլ կրթական
հաստատություններ: Լավագույն տաղավարի կոչում
ստացած ԵՊԲՀ-ն ոչ ﬕայն զբաղեցնում էր ցուցահանդեսի կենտրոնական տաղավարը, այլ նաև գտնվում էր
մասնակիցների և հյուրերի ուշադրության կիզակետում:
֍ Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բակից ﬔկնարկեց Անարծաթ բժիշկներ խմբի
հերթական ուխտագնացությունը: Նպատակակետը այս
անգամ Լոռին է:

֍ Ապրիլի 27-ին նիստերի դահլիճը լեփ-լեցուն էր: Արտասահմանցի ուսանողների համար լեզուների ամբիոնը կազմակերպել է հուշ-երեկո՝ նվիրված Մեծ Եղեռնի
զոհերի հիշատակին, որը թե՛ իր ուսուցողական բնույթով, թե՛ իր գեղարվեստական ձևավորմամբ և թե՛ ուսանողների գերազանց կատարմամբ ﬔծ տպավորություն
թողեց:
֍ Գիտական խորհուրդը որոշեց գիտահետազոտական
աշխատանքների բարելավման և համատեղ գործունեություն իրականացնելու նպատակով մշակել ԵՊԲՀ
հիﬓարար գիտական ուղղությունները, ԵՊԲՀ մանկավարժական կադրերի գիտական զարգացման և աճի
նպատակային ծրագիր, նախապատրաստել գիտահետազոտական կենտրոնի տարածքի վերանորոգման
և սարքավորուﬓերով վերազինման նախագիծ, մշակել գիտական աշխատանքների, պլան-անոտացիաների հաստատման և փորձաքննության իրականացման
գործընթացի նոր կարգ:
֍ Գիտական խորհուրդը որոշեց սեպտեմբերից բարձրացնել բժշկական համալսարանի աշխատակիցների
աշխատավարձը՝ տարբերակելով գիտական տիտղոս
ունեցողների, ամբիոնի վարիչների աշխատավարձը.
հանգամանք, որը չափազանց ընդգծված էր խորհրդային
ժամանակներում:
֍ Մայիսի 5-9-ը համալսարանի փրկարարական ջոկատի 15 անդաﬓեր՝ ջոկատի պետ Մարտին
Մարտիրոսյանի
ղեկավարությամբ
մասնակցեցին
ուսուﬓամարզական արշավի:
֍ Այս ուսուﬓական տարում առաջին անգամ առաջին
կուրսի ուսուﬓական ծրագրում ներառվել է Առաջին
օգնություն առարկան:
֍ Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի հյուսվածաբանության ամբիոնի վարիչ,
բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արտաշես Ազնաուրյանը հանրապետության նախագահի
հրամանագրով ՀՀ անկախության 15-րդ տարեդարձի
առիթով արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության
գիտության վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչման:
֍ Հեղինակավոր ժյուրին Կոնստանտին Ենկոյանի զեկույցը ճանաչել է 6 լավագույններից ﬔկը:
֍ Առաջին անգամ այս տարի սեպտեմբերին իրականացվում է բժշկական ապահովագրություն:
֍ Սեպտեմբերի 16-ին ﬔր համալսարանի ուսանողներն ու աշխատակիցները ﬔծ եռանդով մասնակցեցին համաքաղաքային շաբաթօրյակին, որը նպատակ
ուներ անկախության 15-րդ տարեդարձի առիթով քաղաքը ավելի տոնական ու մաքուր դարձնել:
֍ ՀՀ նախագահ Ռ. Քոչարյանի՝ Գերմանիա կատարած
այցի ժամանակ հայ-գերմանական քաղաքական ջերմ
ձեռքսեղմումը ներառեց նաև կրթական ոլորտը: Այս

նկատառումով Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և Գերմանիայի հեղինակավոր Շարիտե կլինիկայի ﬕջև կնքվեց համագործակցության տիպային համաձայնագիր:
֍ Այս տարի առաջին անգամ ﬔր կրթական համակարգում կիրառվում է ուսման վարձի վճարման նոր համակարգ՝ ռոտացիա, երկրորդ կուրսեցիների համար:
֍ 2005-06 ուսուﬓական տարվա ձﬔռային քննաշրջանի կազմակերպման և արդյունավետ անցկացման նպատակով համալսարանի ռեկտորի հրամանով սահմանվել
է քննությունների կազմակերպման և ակադեﬕական
պարտքերի մարման ժամկետները՝ հանձնարարելով
քննություններն անցկացնել համալսարանի գիտական
խորհրդի (24.09.2005թ.) որոշման համաձայն, հաշվի առնելով վարկանիշային համակարգի սկզբունքները:
֍ Յուրաքանչյուր հինգ տարին ﬔկ հավաքվում է 197071 ուսուﬓական տարում ավարտված ﬕ կուրս, որի
շրջանավարտները համառորեն չեն ցանկանում վերջնականորեն ու անվերադարձ կորցնել համակուրսեցի
լինելու զգացումը:
֍ Մեր ուսանողների 80 տոկոսը կարիք չունեն
հսկողության, նրանք բարեխիղճ են, ընդունակ, խելացի:
Մնացած 20 տոկոսի հետ պետք է աշխատանք տարվի:
Նրանց է պետք հսկողություն, խորհուրդ, օգնություն:
Վ. Պ. Հակոբյան
համալսարանի ռեկտոր
֍ Բժշկական համալսարանում տեղի ունեցավ կրթության և գիտության նախարարության սփյուռքի հետ
կապերի բաժնի և սփյուռքահայ ուսանողների ﬕջբուհական խորհդի համատեղ ﬕջոցառումը՝ սփյուռքահայ
ուսանողների հայագիտական գիտաժողովը՝ նվիրված
հայոց գրերի ստեղծման 1600-ամյակին:
֍ Մարտի 28-30-ը ՆԱՏՕ-ի դրոշի ներքո կայանալիք
երկրորդ ﬕջազգային ռազմաբժշկական գիտաժողովի
առիթով ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի բազայի
վրա սեպտեմբերի 8-19-ը ստեղծվել է զորավարժության
համակարգչային զորախաղերի շտաբային օղակ, որի
աշխատանքը վերսկսվել և ուղղորդվել է ԱՄՆ զինված
ուժերի սպաների և 2 առաջին կարգի մասնագետների
կողﬕց:
֍ Ուժը կորցրած ճանաչվեցին բժշկական համալսարանի և՛ կանոնադրությունը, և՛ կանոնադրույթները:
Բժշկական համալսարանը կոչվեց Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություն:

(շարնակելի)
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ

Նոյեմբերի 8

ՈՒՐԱԽՆԵՐԻ ԵՎ
ՀՆԱՐԱՄԻՏՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

1945-ին Լոնդոնում տեղի ունեցած
երիտասարդների համաշխարհային համ
մաժողովի ընթացքում հիﬓադրվել է ժող
ղովրդավարական երիտասարդության
համաշխարհային ֆեդերացիան։ Պատմական այս համաժողովը հրավիրվել էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազﬕ տարիներին ֆաշիզﬕ դեմ պայքարելու նպատակով ձևավորված երիտասարդների ﬕջազգային խորհրդի
նախաձեռնությամբ: Առաջին անգամ այս համաժողովին
հավաքվել էին ﬕջազգային երիտասարդական շարժման
ներկայացուցիչներ, որոնք համախմբում էին 63 ազգությունների երիտասարդների։ Ամբողջ աշխարհում այս օրը
նշվում է որպես երիտասարդների համախմբվածության և
հաﬔրաշխության տոն՝ ևս ﬔկ անգամ հիշեցնելով երիտասարդների ուժի և ապագան կառուցելու նրանց ﬔծ ցանկության մասին։
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ՕԳՅՈՒՍՏ ՌՈԴԵՆ-175
Ռուսաստանը և ԱՊՀ ﬕ շարք երկրներ 2001-ին առաջին
անգամ նշել են ուրախների և հնարաﬕտների ակումբի՝ ՈւՀԱ-ի
ﬕջազգային օրը։ Տոնի գաղափարն առաջարկել է ՈւՀԱ-ի ﬕջազգային ակումբի նախագահ Ալեքսանդր Մասլյակովը: Օրն
ընտրվել է ի պատիվ առաջին խաղի, որը եթերում է հայտնվել
1961-ի նոյեմբերի 8-ին։ ՈւՀԱ-ի ﬕջազգային օրը դեռևս ընդգրկված չէ ՄԱԿ-ի համաշխարհային տոների ցուցակում, այն
պաշտոնական տոն չէ նաև Ռուսաստանում։ ՈւՀԱ-ի ﬕջազգային առաջնություններում բազմաթիվ անգաﬓեր հանդես
են եկել հայկական թիﬔր, ովքեր հիﬓականում առաջատար
հորիզոնականներ են զբաղեցրել: Այդ առիթով շնորհավորում
ենք հատկապես բժշկական համալսարանի այն ուսանողներին, ովքեր իրենց ուսանողական տարիներին եղել են բժշկականի ՈւՀԱ-ի կազմում բազﬕցս...

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
(FUTURE DOCTOR)
Գլխավոր խմբագիր
ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Editor
SEDA TOROSYAN
Թղթակից
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Անգլերեն նյութերի պատասխանատու
ԱՆԱՀԻՏ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան հիﬓադրամ:
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության
նախարարությունում:
Գրանցման վկայական՝ N 299
Տպագրվում է
Լեգալ Պլյուս ՍՊԸ հրատարակչությունում:
Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2
Հեռախոս՝ (060) 62-12-46, 2-46, 2-47
E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 52 էջ
Տպաքանակը՝ 500 օրինակ
Անվճար
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«Ճշմարիտ արվեստագետն արտահայտում է այն, ինչ մտածում է և չի վախենում դարավոր նախապաշարուﬓերի հակազդեցությունից:
ՕԳՅ8ՍՏ ՌՈԴԵՆ
Ֆրանսիացի քանդակագործ և գրաֆիկ, 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ականավոր քանդակագործ։ 1854-57թթ.
սովորել է Փարիզի նկարչության և
մաթեմատիկայի դպրոցում: Սիրելի
քրոջ մահից հետո նա ընտրում է եկեղեցական կյանքը: Չկարողանալով
հրաժարվել արվեստից՝ թողնում է եկեղեցին և սկսում նորից զբաղվել քանդակագործությամբ: Նրան համարում
են XX դարի քանդակագործության մարգարե: Ռոդենը
բազմաթիվ քանդակների հեղինակ է, դրանց ﬔծ մասը պահվում են Փարիզում` Ռոդենի թանգարանում:
Երևանում՝ Ֆրանսիայի հրապարակում է տեղադրված Օ.
Ռոդենի հեղինակած Ժյուլ Բաստիեն Լըպաժի արձանը:
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ԾԽԵԼՈՒՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ
Այս օրը սահմանել է առող ջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը: Այդ կառույցը կոչ է
անում պետություններին բարձրացնել ծխախոտի վրա դրվող հարկը՝
դրանով իբր պայքարելով այդ չարիքի դեմ: Տարեկան ողջ աշխարհում
զուտ ծխելուց մահանում է 6 մլն մարդ:
Փաստորեն ծխախոտի արտադրությունը պատերազﬕց ահավոր է,
թվերը հսկայական են, դա կարելի է
մարդկության դեմ հանցագործությունն
նե
երի
ի շարքին
ին դասել:
ե Հ
Հայաստանն
նն
ն
ն այդ
առումով տխուր վիճակում է, չափազանց շատ են ծխողները: Ըստ տվյալների՝
ﬔնք աշխարհում 4-րդ տեղում ենք:
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ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

1996-ին
ՄԱԿ-ի
գլխավոր
ասամբլեան իր անդամ-երկրնե
ն րին
առաջարկեց
աﬔն
տ
տարի այս օրը նշել որպես
հ
հանդուրժողականության
ﬕջջազգային օր: Բանն այն է, որ
դրանից ճիշտ ﬔկ տարի առաջ՝
դ
11995-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամե
երկրները հանդուրժողականությյան սկզբունքների մասին հռչակ
կագիր էին ընդունել: Սակայն
ﬕայն դա չէր պատճառը: Ամբ
բողջ աշխարհում, հատկապես
վերջին տարիներին, անհանդուրժողականության դրսևորման ու բռնության դեպքերը գնալով ավելի տագնապալի ծավալներ են ընդունում: Աﬔն օր հազարավոր մարդիկ
դառնում են դաժանության ու բռնությունների թիրախ` իրենց
էթնիկ, կրոնական, ազգային կամ այլ առանձնահատկությունների պատճառով:
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

Այս
ս օր
րը
ը աշխա
աշխար
արհի ﬕ շա
շարք
արք ե
երկր
րկրնե
րկ
նե
եր
րում
ում նշվո
ում
ու
նշվում
վ ւմ
մ է 1946
1946-ից
ից
Պրահայում անցկացված ուսանողների համաշխարհային
կոնգրեսի որոշմամբ: Թեպետ ուսանողության տոնը երիտասարդական եռանդի, ուրախության և սիրահարական
խենթության խորհրդանիշ է, սակայն տոնի ակունքներում ողբերգական դեպքեր են: 1939-ի հոկտեմբերի 28-ին
ֆաշիստների կողﬕց շրջափակված Չեխոսլովակիայում
սպանվել է բժշկական ֆակուլտետի ուսանող Յան Օպլետալը, ում հուղարկավորությունը վերածվում է բողոքի
ակցիայի, ձերբակալվում են տասնյակ ուսանողներ: Այս
դեպքին հաջորդած բողոքի ակցիաներն առավել վայրագ
ու անարդար ելք են ունեցել. նոյեմբերի 17-ին ձերբակալվել է 1.200 ուսանող և ուղարկվել Զաքսենհաուզենի համակենտրոնացման ճամբար։ Տասնյակ ուսանողներ ու
շարժման ակտիվիստներ բանտի պատերից ներս՝ առանց
դատի ենթակվում են մահապատժի:

Աշխարհում յուրաքանչյուր տարի ﬕլիոնավոր երեխաներ դառնում են ֆիզիկական, սեռական և հոգեբանական
բռնության զոհ: Երեխաների
հ
հանդեպ բռնության կիրառում
մը ամբողջ աշխարհում լուրջ
հ
հիﬓախնդիր է, քանի որ այն
լլրջորեն ﬖասում է զոհերի
ֆ
ֆիզիկական, հոգեկան առողջջությանը, բարեկեցությանը,
ա
անձի զարգացմանը: Նրանք
կ
կարող են լինել անպաշտպան
ա
աﬔնուրեք, իսկ բռնության
դ
դեպքերի ﬔծ մասն էլ չի
բացահայտվում:
Եկեք պաշտպանենք ﬔր փոքրիկներին, քանզի նրանց անհոգ
մանկությունը լուսավոր ապագայի հիմքն է:
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ԿԱՆԱՆՑ ԴԵՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ
Սկսած 1981-ից՝ ակտիվիստ կանայք
նշում են այս օրը: 1999-ի դեկտեմբերի
ն
117-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան
ա
այս օրը հայտարարեց կանանց դեմ
բ
բռնության վերացման ﬕջազգային
օ
օր: Օրվա պատմական նախադրյալը
Դ
Դոﬕնիկյան Հանրապետությունում
11961-ին տեղի ունեցած ﬕջադեպն
էէր: Բռնապետ Ռաֆայել Տրուխիլ յոյի
հ
հրամանով գազանաբար սպանվել են
Մ
Միրաբալ քույրերը, ովքեր քաղաքական ակտիվիստներ էին:
կ
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ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ
1998-ի
ՄԱԿ-ի
գլխավոր ասամբլեան
պետություններին
հորդորում էր տոնել
այդ օրն այնպիսի
հեռուստատեսային
ծրագրերով,
որոնք նվիրված են
խաղաղությանը,
անվտանգությանը,
տնտեսական ու սոցիա
ի լական,
կ ն ին
ինչպես
ե ն
նաև
ևմ
մշակուկ
թային խնդիրներին: Ներկայումս աշխարհում չկա
այնպիսի պետություն, որը չունի հեռուստատեսություն: Ռուսական ծագումով աﬔրիկացի ինժեներ
Վլադիﬕր Զվորիկինին հաջողվել է 1933-ին ստեղծել
կատոդային լամպ, որը ﬕնչ այժմ շատ հեռուստացույցների գլխավոր մասն է: Նրա հայտնագործության շնորհիվ 1936-ից կանոնավոր հեռարձակուﬓեր
են սկսվել Մեծ Բրիտանիայում և Գերմանիայում,
իսկ 1941-ից նաև ԱՄՆ-ում: Սակայն Եվրոպայում
հեռարձակումը լայն տարածում է գտնում ﬕայն 20րդ դարի 50-ական թվականներից: 1956-ի նոյեմբերի 29-ի առաջին փորձնական հաղորդուﬕց հետո
հայկական հեռուստատեսությունը դարձավ ﬔր
կյանքի անբաժան մասը: Հեռուստատեսությունը,
բացի աշխարհի անցուդարձի մասին մանրամասն
տեղեկություններ հաղորդելուց, դարձել է նաև հասարակական կարծիքի ձևավորման հզոր ﬕջոց:
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Դ Ա Ս Ա Մ Ի Ջ Ո Ց...

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ ԿԱՆԱՉՆԵՐՈՒՄ
Լուսանկարն արված է խմբագրության աշխատասենյակի
պատուհանից՝ լաբորատոր մասնաշենքի 4-րդ հարկից:
Լուսանկարում պատկերվածներին խնդրում ենք
այցելել խմբագրություն՝ հարցազրույցի:
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2015 IS THE 95TH
ANNIVERSARY OF THE
E
ESTABLISHMENT OF
THE HIGHER MEDICAL
L
EDUCATIONAL
INSTITUTION
IN ARMENIA

CONGRATULATIONS
THE ONLY MEDICAL
HIGHER INSTITUTION
IN ARMENIA
Having universities and higher educational institutions in the
Middle Ages and later losing them along with the loss of the
state, the youth of Armenia had to receive education in the leading Universities of the world. In our region, the Armenian students were studying at a private university in the Transcaucasia
in Tbilisi, one of the faculties of which was carrying the medical
education of the Armenian students. But the private University
in Georgia was closed on the basis of establishing state University
in Georgia.
Newly created Armenian government decided to establish a
University in Yerevan, which would have 4 faculties - History
and Linguistics, Physics and Mathematics, Medicine. The base
for this event was the approved order by the minister’s council
on May 19.

"The demand of medical help is enormous… because
the Armenians that relived the genocide, war and devastation not only have needs in care and medicine, but
also the future generation will have the need in health
care. There is no basis to postpone the opening of the
university "

Minister of Public Education
G.Meliq-Gharagyozyan’s report
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THE STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE
THE STUDENTS OF THE MEDICAL
FACULTY OF YSU

THE MEDICAL UNIVERSITY WITHOUT
DOME

BEGINNING

THE FIRST LESSONS

THE STUDENTS IN THE CLINIC

The background of the creation of the medical univers
sity
is presented in very dark shades, but because the
h
historic
facts are the most valuable, the story is presented
w
without
any bombastic qualities, because information in
a
archives
will eventually be revealed.
Without getting deep in the centuries, when we had
u
universities,
schools and institutes – let’s start from 1917
A
April
9, when seim decided to proclaim Transcaucasia
a independent democratic federative republic of Transas
c
caucasia,
but on 26-th of May Transcaucasian Seim ann
nounced
about its self-destruction. On the same day
G
Georgia
announces its independence. On 27-th of May
A
Azerbaijan
announced about its independence. And ﬁnall on 28-th of May Armenian National council in Tbilisi,
ly
as
a mentioned in documents - "forcefully and unwillingly
announced
themselves as supreme authority of Armea
nian
provinces".
n
And so Armenia had to have its own building and structures,
as well as its own university, which was opened in
t
1920
– giving the start to the higher medical educational
1
center.
c
In 1930, on the base of a few faculties of Yerevan State
University,
independent institutes were formed. Medical
U
faculty
was the base to form the Yerevan State Medical
f
University,
which was named a¥er medieval doctor and
U
great
thinker Mkhitar Heraci, in 1995 it was reorganized –
g
“Yerevan state medical university” a¥er Mkhitar Heraci.
Fthe State University).

THE BIRTH OF THE
YEREVAN UNIVERSITY
AND ITS MEDICAL
THE ANATOMIC BUILDING IS BEING BUILT
FACULTY
GRIGOR ARESHYAN IS GIVING A LECTURE

Before having high schools in Armenia ,Armenian youth
was
w studying in private university in the Transcaucasia.
On
O the 25 of January, 1919 a meeting in the Ministry of
Public
Education was held devoted on changing the place
P
of
o Transcaucasias private university from Tbilisi to Yerevan.
D. Zavarian in his speech substantiated why Armev
nia
n needed his own universities based on the three-ﬂesh
notes:
n
Half of the students were Armenians,but not only students
but some teachers were also Armenians.In 1919 on
d
January
25th there was a conference that discussed the
J
possibilitie
of moving South Caucasian private university
p
to
t Armenia.
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First basis was the increased economical and
cultural knowledge,the second one was the
medical department of the university which
would provide Armenia with medics who have
good knowledge,third basis was the number
of teachers in Armenia and the fourth advantage was that the huge amount of Armenians
that le¥ their country to study, would have the
opportunity to come back and continue their
learning in their own country.When the conference was over the G.Meliq-Gharagyozyan
applied to the minister senate to move the
South Caucasian university to Armenia.Senate quickly approved the idea and brought in
some orders, which included the date when
the university was to open, ﬁrst departments
that the university needed to have and which
department needed to be opened ﬁrst.The university needed to be ready to open in between
1919-1920.The faculties were going to be the
economics,history,physics and mathematics
and medical.The ﬁrst department was going
to be History of Linguistics.The grand opening of the university was 1920 on January 31st.
But along with opening the university Armenian ministers were hardly working on opening the medical department.As Armenian medics at that time did not have good knowledge
ministers wanted to do the best for the new
generation to overcome the medical degradation in Armenia.Thats why three sessions took
place to ﬁgure everything out.In the ﬁrst session minister discussed what kind of books and
medical terminology the students needed.In
the second session they considered the professors that had to be invited to give consultations
to students.In the third session they discussed
the program that students were going to study.
The ﬁnal decision was to open the 4th year of
medical department in that academic year and
and the 1st year for the next one.
So a¥er 2 years of hard and determined work
in 1920, at the end of October, the law about
opening a faculty of medical department in
the University was accepted.
It was a chance to come home to study.

Minister H. OHANDZANIAN
Minister of Public Education
G. ZHAZARIAN
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YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY
FROM 1990 UP TO NOW
The last decade is of particular importance in the history of development of Yerevan State Medical Universit : in this period, despite objective serious diﬃculties
for the medical University can be considered as the
period of the educational reform process, the technical
equipment aquirement and the expansion of international cooperation:
In 1991 the Republic Of Armenia declared its independent statehood: the 70-year Communist community was committed to the transition to a new economic
system to a market economy. As any newly born state
state independent Armenia faced numerous and varied problems. On one hand, the characteristic features
for transitional period , on the other hand, the military situation and related neighboring countries from
the economic blockade and extremely harsh living
was created for Armenia.Economy, transport and, of
course, also the whole educational system was paralized. However, it was encouraging to note that in crisis
years, these cruel times Yerevan state Medical University continued to exist and even to live an active life.
The rise of the Medical University also continued in the
post-crisis years-since 1996, when the socio-economic
life began gradually to revive, and the collaborations
with other countries and leading medical centers was
noticebly active. It is no exaggeration to say that the
positive tendencies and tangible progress was evident
in almost all aspects: the improvement of educational
process, scientiﬁc research, higher educational and research units, in the performance and international relations.

The 1999-2000 academic year was the uniﬁcation of
the faculties: medical, pediatric and medical prevention departments were merged into one-the faculty of
General Medicine. The opening of Military Medicine
Faculty was of special impoartance.it is no secret that
a¥er a long and diﬃcult struggle for independence, our
country appeared in an undeclared war in 1992, and,
of course, exept a powerful national army, we had
to have military doctors. So valueing the fact of having physically strong, healthy and eﬃcient army, and
high-quality military doctors , in 1994, Military Medical Faculty was created.
University organization of student work is the role
of Student Parliament, which was formed in 1992 on
the initiative of the students acting as the ﬁrst student
organisation in the University system of the Republic.
Because of the collapse of the USSRthe lecturers were
deprived of professional training opportunities in the
centran cities and in 1997 the medical University starts
the training process of the lecturers.
Since 1996-97 academic year, the University participated in transeuropean project in the framework of
cooperation in the sphere of higher education of the
Council of Europe and between the countries of the
CIS "Tacis-Tempus" program, which targets foreign
countries medical schools, educational and scientiﬁc institutions with linkages, international University wide
recognition of medical specialists in the preparation of
international experience, studying and implementing
best practices.

DID YOU RECONGNIZE THE BUILDING?
THIS IS THE UNIVERSITY'S BLACK BUILDING
WITHOUT THE DOME

YSMU CELEBRATED THE 95TH
ANNIVERSARY OF ITS ESTABLISHMENT
On the occasion of the anniversary a Conference
took place at YSMU during October 12-15 period.
During 4 days of the Conference lectures and reports over current topics and issues of medical science were delivered by international and local specialists; online lectures, stand reports, 11 parallel
sections, round table discussions were also delivered.
The closing ceremony of the Current Issues of Medical Science Conference in the frame of YSMU 95th
anniversary took place.
Research works of the last one year conducted by
YSMU students were one of the key aspects of the
anniversary Conference. The research works were
conducted by future physicians and pharmacists together with students from other universities taking
into consideration the Conference slogan which is as
follows: "Research. Discover. Change".
Another importance is that students will receive
credits for their participation in the Conference as
the latter has been involved in the European Accreditation Council for Continuing Medical Education.
Extending gratitude for participation into the Conference organization works YSMU Vice Rector for
Science and Research Konstantin Yenkoyan mentioned: "I would like to say a couple of words regarding the innovations done within this Conference. We
should start from the colors used: we have chosen
green and yellow taking into account that we are in
the middle of the Fall.
Another innovation was the online registration of
participants, as well as check-in and check-out. I
would like to in particular highlight that most of our
guests from foreign countries have exact proposals
for our students, i.e. free courses, new strategic approaches, cooperation with our departments, laboratory works, and I am thankful for that".
Concluding the 4 working days of the Conference
YSMU Rector Mikayel Narimanyan said: "It is wonderful to see such an auditorium with people interested. Auditorium where people are united over the
love and interest towards knowledge. It is important
that our students had opportunity to not only see
well known scientists and leading specialists during those days but also to work with them, to obtain
valuable knowledge, professional skills. I think that
in the future we will have a young staﬀ with scientiﬁc ambitions which will rely upon our best traditions. I would also like to thank all the participants,
guests, in particular the organizers of the Conference".
Worth mentioning the Conference had around
2000 participants out of which 1000 students, 300
clinical resident students, 150 representatives of lecturer staﬀ.
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CONFERENCE IN YSMU "EVIDENCE-BASED
MEDICINE: FROM THEORY TO PRACTICE"
The 2nd international conference
"Evidence-Based Medicine: From Theory to Practice" commenced in Yerevan State Medical University, which
was attended by Armen Mouradyan,
RA Health Minister, Vilen Hakobyan,
NASRA academician, well known specialists of evidence-based medicine
from various countries.

Welcoming the Conference participants, RA Health Minister Armen Mouradyan said: "I am happy to say that
during the last decade evidence-based
medicine is successfully applied in Armenia. We have a generation of young
doctors who do not imagine themselves
out of evidence-based medicine, and
are based on those out of their activities, thinking, scientiﬁc searches".

iin medical education in all stages of
eeducation including pre-diploma, postdiploma and qualiﬁcation phases. I weld
ccome the idea of conducting this Confference, and I am sure that as a result
of it we will obtain safe proposals for
o
both our patients and for us, and our
b
sstudents and qualifying doctors will get
cclinical proposals based on facts, which
iis the guarantee of quality".
YSMU Rector Mikayel Narimanyan
started his welcome speech with a Latin
proverb: "The fact is always stronger
than the word. The activities in medical science which are based on those
facts have their peculiarities. What are
the prerequisites of theory, conception, direction in scientiﬁc laboratory?
Scientist’s idea, scientist’s initiative, experience, facts accumulated by the scientists, and as a result there is theory,
conception, direction. It is important
that those facts are knowledge based,
and all which is summarized in scienNASRA Academician Vilen Hakobyan
tiﬁc theses and articles, should be subwelcomed the guests on behalf of the
ject to expertise, and then be presented
National Academy of Sciences, and
to medical society and those involved
mentioned that evidence-based mediccine is a scientiﬁc methodology, and is
a very important bridge between scieentiﬁc medicine and practical health.
""I also welcome the idea of holding
tthis Conference and I hope that such
kind of initiatives will also be eﬀective
k
iin teaching practice, and medical and
diagnostic actions will only be based on
d
ffacts".

NOMINAL SCHOLARSHIPS PRESENTED

On 30.09.2015 the nominal scholarship winners for general medicine and pharmacology faculties
were introduced during YSMU Scientiﬁc Council session. 3 students, namely Anoush Gharabaghtsyan,
scholarship a¥er M. Heratsi (General Medicine Faculty), Senik Matinyan, scholarship a¥er R. Yolyan
(General Medicine Faculty), Lousine Yenokyan, scholarship a¥er H. Hovhannisyan (Pharmacy Faculty).
We hereby extend our congratulations to our students and wish them new endeavors.
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A NEW SUPER POWERFUL MAGNITORESONANCE
TOMOGRAPHY UNIT ESTABLISHED IN YSMU
"HERATSI" N 1 HOSPITAL COMPLEX
The opening ceremony of the new
super powerful General Electric Brivo
MR 355 1,5T magnito-resonance tomography division of the YSMU Heratsi N1
Hospital Complex Radiology center a¥er
Levon and Claudia Nazaryan was held.
RA Health Minister Armen Mouradyan,
AGBU Chairman Perch Sedrakyan,
AGBU Armenian representation director Ashot Ghazaryan, representatives
from the Ministry of Health and AGBU
high-level guests took part in the event.
Welcoming the high-level guests in
the University Hospital and extending
gratitude to the Nazaryan family, YSMU
Rector Mikayel Narimanyan said: «Dear
guests, I am happy to welcome you and
note that today we have the honor to
introduce new super powerful General
Electric Brivo MR 355 1,5T magnitoresonance tomograph, which has been
donated by national benefactor, member of AGBU Board of Trustees Nazar
Nazaryan and his son, American-Armenian leading radiologist, Head of the US
Thomas Jeﬀerson ultrasound and radiology research institute Levon Nazaryan.
The equipment has powerful magnetic
ﬁeld and visualization, which ensures
high-level reﬂection of an image and
supports the diagnosis accuracy.
With the help of this new generation
magnito-resonance tomograph it will be
made possible to conduct researches,
to discover cardiovascular pathology
in early stage and we can consider the
changes which can bring to stroke, as

indication for endovascular operations.
Thus we take the professional responsibility to move invasive operations from
extreme situations to preventive activities, i.e. those activities will already have
a life-saving meaning, and if those activities are implemented in early stage,
we will be able to speak about clinical
preventive medicine.
I think all this should be integrated
into educational programs».
AGBU Chairman Perch Sedrakyan
welcomed the guests on behalf of the
Nazaryan family. "I am happy that our
union is able to support the development of national institutions in Armenia. And I hope that this equipment will
serve its goal and our collaboration commenced from establishing the Jeﬀerson
center in YSMU by the Nazaryans’, will
have a mutually beneﬁcial and eﬃcient
continuation".
RA Minister Armen Mouradyan highlighted that today it is diﬃcult to overevaluate the role of our well known doctor in medical science development. "I
consider equipping our medical institutions with diagnostic technique through
the help of Armenian benefactors, speciﬁcally the donation by the Nazaryan
family to YSMU Heratsi N1 Hospital
Complex Levon and Claudia Nazaryan
Radiology Center.
The presence of this equipment will
give the change to prevent a series of
diseases and/or to ease the treatment
through early diagnosis.
It is also important that our young
doctor
from the university years have
d

the opportunity to work with such new
technologies. Once again I extend my
gratitude to the Nazaryan family for the
donation and I hope that our cooperation will be continuous".
A¥er the welcome speeches YSMU
Rector M. Narimanyan and AGBU
Chairman Perch Sedrakyan signed a
cooperation agreement between two institutions.
This was followed by ceremonial cutting of the red ribbon by M. Narimanyan and P. Sedrakyan. Later the guests
made a tour in the division where the
staﬀ introduced the guests if many difﬁcult examinations which can be done
by the tomograph, including cardio
ischemic diseases, arrhythmia, tumors,
parenchymatous changes of abdomen
and liver, osteoarticular, musculoskeletal and other examinations.
At the end of the event YSMU Rector
M. Narimanyan presented a handmade
picture with the crossstone shape to
AGBU Chairman P. Sedrakyan.
YSMU has been in long lasting cooperation with US Philadelphia Thomas
Jeﬀerson Ultrasound and Radiology Research Institute with the help of which in
2000 the Ultrasound educational center
was opened in YSMU, and in 2010 t he
«AGBU-YSMU Levon and Claudia Nazaryan» Radiology Center was opened.
American-Armenian benefactor Nazar
Nazaryan and his son, a well known radiologist in the USA, Levon Nazaryan,
have been professionally and ﬁnancially
supporting the establishment and further functionality of the centers.

TRADITIONAL "FRIENDSHIP" FESTIVAL
HELD IN YSMU
The traditional festival was held in YSMU during which YSMU students from Armenia, Artsakh, India, Georgia, USA, Russian Federation,
Kazakhstan, Ukraine, Lebanon, Turkmenistan,
Iran and other countries introduced their national food and cuisine.
YSMU Rector Mikayel Narimanyan, coordinator of Board of Trustees of Youth Foundation of
Armenia Karen Avagyan, YSMU lecturers and
students took part in the event.
The festival was followed by national dances and
national food tasting.
On the occasion of Teachers’ Day the teachers
of Heratsi high school were praised in YSMU.
Considering the teacher’s role of importance in
the society and in people/s life, YSMU Rector
Mikayel Narimanyan said: "In our life t here are
people whom we remember for our whole life:
those are teachers and doctors. You have a very
complex, responsible and honorable mission, i.e.
to educate a coming generation. We are thankful
to you for your dedication and work".
At the end of the event the following teachers of
Heratsi high school were awarded with certiﬁcates
of honor: Sonia Simonyan, Chemistry teacher,
Karine Avetisyan, Chemistry teacher, Roubina
Haroutiunyan, Biology teacher, Lena Ghasabyan,
Mathematics teacher, Ira Gabrielyan, Mathematics teacher, Lalage Hakobyan, Armenian language
and Armenian literature teacher, Lilit Miribyan,
Armenian language and Armenian literature
teacher, Rouzanna Mkhitaryan, French language
teacher, Elmira Haroutyunyan, History teacher,
Gayane Petrosyan, Head of class, Zarouhi Ayvazyan, organizer of educational works.
Once again we congratulate our teachers and
wish them health, enthusiasm, patience, eﬀective
and fruitful work.
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