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ԵՊԲՀ մեծ դահ լի ճում ա պա գա բժիշկ ներն 
ու ֆուտ բո լա սեր հա մալ սա րա նա կան նե րը 
մեծ ոգ ևո րութ յամբ ող ջու նե ցին  Հա յաս տա նի 
ֆուտ բո լի ազ գա յին թի մի ա վագ,  Լոն դո նի 
«Ար սե նա լի» կի սա պաշտ պան  Հեն րիխ Մ խի-
թար յա նին, ո րը կար ևոր ա ռա քե լութ յամբ էր 
ե կել Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ  

հա մալ սա րա նում տար բեր ո լորտ նե րի ան վա-
նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ ա վան դա կան 
հան դի պում ե րի շարքն ա ռանձ նա հա տուկ 
է, քա նի որ բե մում է նոր հա վա քա կան՝ հայ-
րե նի քի պաշտ պան նե րից կազմ ված հե րոս 
տղա նե րի թի մը, ո րոնց թի կուն քին կանգ նած 
են նրանց բու ժող բժիշկ նե րը:  Բու հի ղե կա-
վա րը ներ կա յաց րեց  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի ստեղծ ման 
նա խա պատ մութ յու նը` հի շեց նե լով, որ ու ղիղ 
մեկ տա րի ա ռաջ, երբ կա նանց տո նե րի առ-
թիվ մեկ նար կեց վի րա վո րում ստա ցած տղա-
նե րի ձեռ քով պատ րաս տած բա ցիկ նե րի բա-
րե գոր ծա կան նա խա ձեռ նութ յու նը,  Հեն րիխ 
Մ խի թար յա նը ծրագ րին ա ռա ջին միա ցող նե-
րից էր:  Կենտ րո նին ա ջակ ցե լու նրա պատ-
րաս տա կա մութ յու նը հաս տատ վեց ևս  մեկ 
ան գամ:  Հան րա հայտ ֆուտ բո լիստն ա նակն-
կալ ու ներ. նա 2017 թվա կա նի  Հա յաս տա նի 10 
լա վա գույն մար զիկ նե րի ցու ցա կում ընդգրկ-
վե լու հա մար ստա ցած ավ տո մե քե նան նվի-
րա բե րեց վի րա վոր և  հաշ ման դամ զին ծա-
ռա յող նե րի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նին: 
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Հենրիխ Մխիթարյան

Տ ղա ներն աշ խար հահռ չակ հայ մար զի կին 
հանձ նե ցին ի րենց ձեռ քով պատ րաս տած հու-
շան վեր:  Հայ րե նի քի պաշտ պան նե րի հետ բե-
մում էին նաև 2016-ին Ար ցա խում հրթի ռահ-
րե տա կո ծութ յան հետե վան քով վի րա վո րված 
Գ ևորգ Գ րի գոր յա նը և  Վար դան Անդ րեաս յա-
նը: Տ ղա նե րը ծնող նե րի հետ Ար ցա խից ե կել 
էին Եր ևան՝  Հեն րիխ Մ խի թար յա նին տես նե-
լու նպա տա կով, դա նրանց ե րա զանքն էր:
ԵՊԲՀ-ում հան դի պու մից ան մի ջա պես հե տո 

 Հեն րիխ Մ խի թար յա նը Ար մեն  Մու րադ յա նի և  
ա պա գա բժիշկ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լեց 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն, ծա նո թա ցավ կենտ րո նի հնա րա-
վո րութ յուն նե րին և  հա գեց վա ծութ յա նը, զրու-
ցեց հե րոս տղա նե րի հետ, շրջեց կենտ րո նում, 
ստո րագ րեց ֆուտ բո լա յին գնդակ նե րի վրա և 
դ րանք նվի րեց վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում 
ստա ցող տղա նե րին:
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ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ Ա րա 
 Բաբ լո յա նը մար տի 15-ին այ ցե լել է « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի մաս նա շեն-
քում՝ Եր ևա նի ա ռա ջին քա ղա քա յին հի վան դա-
նո ցում տե ղա կայ ված  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն:
Ա րա  Բաբ լո յա նը ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 

 Մու րադ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ շրջել է վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րո նում, ծա նո թա ցել իր 
նա խորդ այ ցից հե տո՝ կարճ ժամ ե տում կա-
տար ված մե ծա ծա վալ աշ խա տանք նե րին:
 Կենտ րո նը հա գե ցած է ժա մա նա կա կից մաս-

նա գի տա կան սար քե րով, և  տա րա ծաշր ջա նում 
միակն է իր հնա րա վո րութ յուն նե րով:
Ար մեն  Մու րադ յա նը խորհր դա րա նի ղե կա վա-

րին ներ կա յաց րել է կենտ րո նի ըն թա ցիկ գոր-
ծու նեութ յունն ու հե տա գա ծրագ րե րը և տե-
ղե կաց րել, որ զին վո րա կան հաշ ման դամ ե րի 
ա ռող ջա կան խնդիր նե րից բա ցի, նա խա տե սում 
են լու ծել նաև նրանց կրթութ յան և աշ խա տան-
քի հետ կապ ված հար ցեր:
ԵՊԲՀ ռեկ տո րի հա վաստ մամբ` բժշ կա կան 

հա մալ սա րա նի բո լոր ամ բիոն նե րը պատ րաստ 
են օգ նե լու և ա ջակ ցե լու վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րո նում յու րա քանչ յուր բուժ վո ղի:
Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը զրու ցել է ա պա-

քին վող նե րի հետ, հե տաքրքր վել նրանց ա ռող-
ջա կան վի ճա կով:

ԵՊԲՀ հյուրեր

ՀՀԱԶԳԱՅԻՆԺՈՂՈՎԻՆԱԽԱԳԱՀՆ

ԱՅՑԵԼԵԼԷՀԱՅՐԵՆԻՔԻՊԱՇՏՊԱՆԻ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆԿԵՆՏՐՈՆ



ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի ար տա-
կարգ և լիա զոր դես պան Յո գեշ-
վար Սանգ վանն այ ցե լել է ԵՊԲՀ 
« Մու րա ցան» հա մա լիր՝ նվի րա-
բե րե լու հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի քի միա թե րա պիա յի 
կլի նի կա յին թա լա սե միա հի վան-
դութ յան բուժ ման հա մար անհ-
րա ժեշտ դե ղեր:
Յո գեշ վար Սանգ վա նը նշեց, որ 

Հնդ կաս տա նի դես պա նութ յունն 
ար դեն եր րորդ ան գամ է հան դես 
գա լիս նման կար ևոր նա խա-
ձեռ նութ յամբ, ո րի նպա տակն է 
ներդ րում ու նե նալ հի վանդ ե րե-
խա նե րի բուժ ման գոր ծում:
Նա վստա հութ յուն հայտ նեց, 

որ եր կա րամ յա գոր ծակ ցութ յու-
նը Երե վա նի Մ խի թար Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի հետ շա րու նա-
կա կան է լի նե լու կրթութ յան, 
կլի նի կա կան և գի տա կան ո լոր-
տում:
ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հի վան դա նո-

ցա յին հա մա լի րի գլխա վոր բժիշկ 
Բագ րատ Բա վե յա նը շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նեց դես պա նին նվի-
րատ վութ յան հա մար՝ ընդգ ծե լով, 

որ այս տա րի նե րին բազ մա թիվ 
շնոր հա կա լա կան նա մակ ներ է 
ստա ցել այն պա ցիենտ նե րի կող-
մից, ո րոնց կյան քի ո րա կը էա կա-
նո րեն բա րե լավ վել է տրա մադր-
ված դե ղե րի շնոր հիվ: Ի նշան 
ե րախ տա գի տութ յան, նա դի վա-
նա գե տին փո խան ցեց հա մալ սա-

րա նում բու ժում ստա ցող փոք րիկ-
նե րից մե կի ձեռ քի աշ խա տան քը:
ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք-

նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն Մի-
նաս յա նի և ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին 
գոր ծու նեութ յան և ար տա քին կա-
պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ 
Սա հակ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ Հնդ-
կաս տա նի ար տա կարգ և լիա զոր 
դես պան Յո գեշ վար Սանգ վա նը 
ծա նո թա ցավ  հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լի րի հնա րա վո րութ յուն նե-
րին, շրջեց բա ժան մունք նե րում:
Այս պա հին « Մու րա ցան» հի վան-

դա նո ցա յին հա մա լի րում բու ժում է 
ստա նում թա լա սե միա ու նե ցող 31 
հի վանդ, տրա մադր ված դե ղե րի 
քա նա կը մոտ եր կու տա րի կբա վա-
րա րի դրանց կա րիքն ու նե ցող նե-
րին:

ԵՊԲՀ հյուրեր
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Գիտություն
Գիտխորհրդի նիստում

ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի նիս տում 
ծննդյան 80-ամ յա կի ա ռի թով ան-
վա նի վի րա բույժ, վի րա բու ժութ յան 
թիվ 3 ամ բիո նի վա րիչ  Հով հան նես 
 Սա րու խան յա նը պարգ ևատր վեց 
ԵՊԲՀ հու շամեդալով։  Հով հան նես 
 Սա րու խան յա նը բժշկա կան մեծ գեր-
դաս տա նի երկ րորդ սերն դի ներ կա-
յա ցու ցիչն է:  Կո չու մով բժիշկն իր ան-
գնա հա տե լի ա վանդն ու նի մեր երկ-
րում վի րա բու ժութ յան զար գաց ման, 
մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման, 
բուժ ման նոր մե թոդ նե րի ներդր ման 
գոր ծում: Ան վա նի վի րա բույ ժին և 
 գիտ նա կա նին ե րախ տա գի տութ յամբ 
են հի շում սա նե րը, ու սա նող նե րը, բո-
լոր նրանք, ով քեր կա րո ղա ցել են ջա-
նա սի րութ յամբ յու րաց նել գի տե լիք նե-
րը, դառ նալ պի տա նի մաս նա գետ ներ:
« Հար գել այն կո լեկ տիվ ե րը, որ տեղ 

աշ խա տում եք»,- սա 80-ամ յա բժշկի՝ 
ե րի տա սարդ նե րին ուղղ ված ա մե նա-
կար ևոր հոր դորն է։ 
Հ մուտ վի րա բույ ժի կար ծի քով՝ բժշկի 

մաս նա գի տութ յունն ընտ րած յու րա-
քանչ յուր մարդ պետք է խո րութ յամբ 
ու սում ա սի րի բժշկա գի տութ յու նը, ին-
չին էլ ին քը նվի րել է կյան քի մեծ մա սը: 
 Նա 80 տա րե կա նում էլ իր օգ տա կար 
խոր հուրդ նե րով մշտա պես կրտսեր 
գոր ծըն կեր նե րի կող քին է։

«Ինձ հա մար մեծ պա տիվ է այ սօր 
լի նել  Հով հան նես  Սա րու խան յա նի 
կող քին:  Նա ա կա նա վոր բժիշկ է, 
նվիր յալ, փա ռա հեղ վի րա բույժ, 
մեր հա մալ սա րա նի հպար տութ-
յու նը»,- ընդգ ծեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ հո բել յա նի 
առ թիվ շնոր հա վո րե լով բժշկա գի-
տութ յան ան վա նի ներ կա յա ցուց-
չին:
Ու սուց չի մաս նա գի տա կան հա-

րուստ ու ղու մա սին խո սե ցին ա շա-
կերտ նե րը: Ն րանք կա յա ցած վի-
րա բույժ ներ են։  Վի րա բու ժութ յան 
թիվ 4 ամ բիո նի վա րիչ, « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցի  վի րա բու ժութ յան կլի նի կա-
յի ղե կա վար  Մու շեղ  Մի րի ջան յա նը 
նշեց, որ և´ դժվար է, և´ պատ վա-
բեր խո սել ու սուց չի, ա վագ գոր-
ծըն կե րոջ, գիտ նա կա նի,ման կա-
վար ժի, ե զա կի վի րա բույ ժի մա-
սին։ Նա ներ կա յաց րեց Հով հան նես 
 Սա րու խան յա նի կենսագրության 
մանրամասները։ Անդրադարձավ 
այն աշխատանքներին, որոնք 
կատարել է բժիշկ-գիտնականը 
տարբեր տարիներին: «Սիրելի 
ուսուցիչ, երջանիկ ենք, որ Ձեզ 
նման մարդու, գիտնականի հետ 
մի ամբողջ կյանք են անցկացրել»,- 

շեշտեց պրոֆեսոր Միրիջանյանը՝ 
մաղթելով ավագ գործընկերոջը 
ամուր առողջություն և հավելեց, 
որ դեռ շատ համատեղ ծրագրեր 
պետք է իրականացնեն: Հովհաննես 
Սարուխանյանի մասնագիտական 
գործունեության մասին խոսեցին 
և շնորհավորեցին նաև դատական 
բժշկության ամբիոնի վարիչ Շոթա 
Վարդանյանը և ախտաֆիզիոլոգիայի 
ամբիոնի պրոֆեսոր Գրիզելդա 
Նավասարդյանը։ «Ես հուզված եմ, 
ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որ կարող 
եմ ներկա լինել այսօրվա նիստին, 
լսել այս քաղցր խոսքերը»,- նշեց 
հոբելյարը։ Կոչումով բժիշկը շեշտեց՝ 
իր հաջողությունների հիմքում նաև 
այն կոլեկտիվերն են, որոնց հետ 
նա աշխատել է։ Նա թվարկեց իր 
դասախոսներին, բժշկագիտության 
այն բոլոր հսկաներին, ովքեր 
աջակցել են իրեն՝ իր ուղին կերտելիս։ 
Չմոռացավ նաև բժշկական բոլոր 
հաստատությունների ղեկավարներին 
և ԵՊԲՀ ռեկտորներին, ում հետ 
աշխատել և աշխատում է։
Նշենք, որ ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի 

որոշմամբ վիրաբուժության թիվ 3 
ամբիոնն այսուհետև կկրի անվանի 
բժիշկ-գիտնական Հովհաննես 
Սարուխանյանի անունը։

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆԹԻՎ3ԱՄԲԻՈՆՆ
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« Հար գել այն կո լեկ տիվ ե րը, որ տեղ աշ խա տում եք»,- 
սա 80-ամ յա բժշկի՝ ե րի տա սարդ նե րին  

ուղղ ված ա մե նա կար ևոր հոր դորն է։ 



ԵՊԲՀ գի տա կան աշ խա տանք նե-
րի գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը  գի տա կան 
խորհր դի ան դամ ե րին ներ կա յաց-
րեց ԵՊԲՀ գի տութ յան զար գաց ման 
2018-2028/38թթ. հա յե ցա կար գը։ 
Պ րո ռեկ տո րի խոս քով՝ այս կար ևոր 
փաս տաթղ թի մշա կու մը ժա մա նա-
կի հրա մա յա կանն է։  Հա յե ցա կար գի 
ստեղծ ման հա մար հիմք են հան դի-
սա ցել ՀՀ 2014-2025 թվա կան նե րի 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րի, ինչպես 
նաև գի տութ յան զար գաց ման 2017-
2020 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա-
կան ծրագ րի դրույթ նե րը,  Շան հա յի 
վար կա նի շա վոր ման խորհր դատ-
վա կան կազ մա կեր պութ յան ի րա-
կա նաց րած բենչ մար քինգ-վեր լու-
ծութ յուն նե րը, «ԵՊԲՀ գի տութ յան 
զար գաց ման ռազ մա վա րութ յու նը 
և  քա ղա քա կա նութ յու նը 2015-2020» 
ծրա գի րը և ԵՊԲՀ 2016-2021թթ. գոր-
ծու նեութ յան ծրա գի րը, որը հաս-
տա տել է բու հի  հո գա բար ձու նե րի 
խոր հուր դը: ԵՊԲՀ գի տութ յան զար-
գաց ման 2018-2028/38 թվա կան նե-
րի հա յե ցա կար գը հե տա զո տա կան, 
գի տա կան և  գի տա տեխ նի կա կան 
գոր ծու նեութ յան բնա գա վա ռում 
գե րա զան ցութ յան խթան ման և 
 մի ջազ գա յին աս պա րե զում, ա ռա-
ջին հեր թին՝ եվ րո պա կան հե տա-
զո տա կան տա րած քում մրցու նակ 
կրթա կան և  հե տա զո տա կան հաս-
տա տութ յուն ստեղ ծե լուն ուղղ ված 
մի ջո ցա ռում ե րի ու դրանց արդ յու-
նա վե տութ յան գնա հատ ման ա ռանց-
քա յին ցու ցա նիշ ե րի ամ բող ջութ յուն 
է:
Պ րո ֆե սո րը հան գա մա նա լից ան-

դրա դար ձավ ԵՊԲՀ-ում գի տութ յան 
բնա գա վա ռին թե´  Խորհր դա յին 
 Միութ յան տա րի նե րին, թե´ ան կա-

խաց ման ժա մա նա կա-
հատ վա ծում՝ ընդգ ծելով, 
որ յու րա քանչ յուր ժա մա-
նա կաշր ջան իր մար տա-
հրա վեր ներն է դնում բո լոր 
ո լորտ նե րի, այդ թվում՝ գի-
տութ յան ա ռաջ, հետ ևա բար «խա ղի 
կա նո նե րը», մար տա վա րութ յու նը ևս 
 տար բեր են։  Կոնս տան տին Են կո յա-
նը տե ղե կաց րեց, որ նա խորդ տա-
րի ռեկ տո րի հանձ նա րա րութ յամբ 
կա տար վել է հա մե մա տա կան-հա-
մադ րա կան վեր լու ծու թուն՝ բենչ մար-
քինգ:
«Հ պար տութ յամբ կա րող ենք նշել, 

որ ԵՊԲՀ-ն  ա ռա ջին հաս տա տութ-
յունն է, ո րը նման վեր լու ծութ յան 
է ենթարկվել  Շան հա յի վար կա նի-
շա վոր ման խորհ դատ վա կան կազ-
մա կեր պութ յան կող մից՝ նպա տակ 
դնե լով որ պես ու ղե նիշ ռեն կին գա յին 
հա մա կար գը, ո րը ըն թա ցիկ ի րա վի-
ճա կի վե րա բեր յալ հնա րա վո րութ-
յուն է ըն ձե ռում ու նե նալ օբ յեկ տիվ 
վեր լու ծութ յուն և գ նա հա տա կան: 
 Վեր լու ծութ յան արդ յունք նե րի՝ օբ-
յեկ տիվ ցու ցա նիշե րի հի ման վրա, 
աշ խար հի ա ռա ջին 1000 բու հե րի հետ 
հա մադ րութ յան արդ յուն քում մենք 
կա րո ղա ցանք կա ռու ցել զար գաց-
ման հա յե ցա կարգն իր գա ղա փա րա-
խո սութ յամբ, հիմ ա կան դրույթ նե-
րով, տես լա կա նով, ա ռա քե լութ յամբ 
և  ճա նա պար հա յին քար տե զով»,- 
ման րա մաս նեց Են կո յա նը։ Ն րա 
խոս քով՝ հա մալ սա րա նի գի տութ յան 
զար գաց ման տես լա կանն ու ա ռա-
քե լութ յունն է՝ 2028/38 թվա կան նե-
րին դառ նալ արդ յու նա վետ կա ռա-
վար ման հա մա կարգ և  մի ջազ գա յին 
ա կա դե միա կան հե ղի նա կութ յուն  
ու նե ցող հա մալ սա րան, ո րը կհա մա-
պա տաս խա նի զար գաց ման մի ջազ-

գա յին մի տում ե րին և ճ կուն կար ձա-
գան քի գլո բալ փո փո խութ յուն նե րին: 
 Գե րիշ խող կրթա կան դաշ տից սա-
հուն ան ցում գի տակր թա կան դաշտ. 
սա մշակ ված հա յե ցա կար գի հիմ-
նա կան գա ղա փա րա խո սութ յունն է: 
Ամ փո փե լով զե կույ ցը՝  Կոնս տան տին 
Են կո յա նը նշեց, որ գե րա կա է ԵՊԲՀ 
մրցակ ցա յին դիր քը և դ րա կա յուն 
ա ռա ջըն թա ցը հա մաշ խար հա յին գի-
տակր թա կան շու կա յում հիմ ա րար 
և  կի րա ռա կան գի տա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րում ի րա կա նաց վող գե-
րա զան ցութ յան ծրագ րե րի մի ջո ցով 
ա պա հո վե լը։  Բա նա խոսն անդ րա-
դար ձավ նաև այն ճա նա պար հա յին 
քար տե զին, ո րում նա խանշ ված քայ-
լե րի ի րա կա նաց ման պա րա գա յում 
հնա րա վոր է կյան քի կո չել գի տութ-
յան ո լոր տի հա վակ նոտ ծրագ րե րը։
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն 

ընդգ ծեց, որ ա ռանց գի տութ յան 
այ սօր հնա րա վոր չէ պատ կե րաց-
նել որ ևէ բարձ րա գույն ու սում ա-
կան հաս տա տութ յան զար գա ցում: 
 Մե ծա պես կար ևո րե լով գի տա կան 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում 
ու գի տութ յան մի ջազ գայ նա ցու-
մը բժշկա կան հա մալ սա րա նում՝ 
նա հանձ նա րա րա կան ներ տվեց 
ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րին։ 
 Հա յե ցա կար գի վե րա բեր յալ կար ծիք-
ներ և  ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց րին 
նաև ԵՊԲՀ եր կա րամ յա պրո ֆե սոր-
նե րը։ ԵՊԲՀ գի տութ յան զար գաց-
ման 2018-2028/38թթ. հա յե ցա կարգն 
ար ժա նա ցավ հա վա նութ յան, այն 
 գիտ խոր հուր դը հաս տա տեց: 

Գիտխորհրդի նիստում

ԵՊԲՀԳԻՏՈՒԹՅԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

2018-2028/38ԹԹ.ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

Գիտություն

ԵՊԲՀ-ն  ա ռա ջին հաս տա տութ յունն է, ո րը  
բենչ մար քինգ Է ան ցել  Շան հա յի վար կա նի շա վոր ման 

խորհ դատ վա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից՝  
նպա տակ դնե լով որ պես ու ղե նիշ ռեն կին գա յին  

հա մա կար գը, ո րը ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ու նե նալ օբ յեկ տիվ  

վեր լու ծութ յուն և գ նա հա տա կան



Լյարդի ուսումասիրման ասիական և 
խաղաղօվկիանոսյան ասոցիացիայի տարեկան 27-
րդ գիտաժողովը (APASL- Annual Conference of the 
Asian Pacific Association for The Study of the Liver) այս 
տարի անցկացվեց մարտի 14-ից 18-ը Նյու Դելիում: 
Միջոցառումը համախմբել էր առաջատար բժիշկ-
գիտնականների՝ աշխարհի տարբեր անկյուններից: 
Գիտաժողովին մասնակցող մոտ 9000 պատվիրակները 
ներկայացրին զեկույցներ բժշկագիտության արդի 
թեմաներով:
Հայաստանյան պատվիրակության կազմում էին 

ԵՊԲՀ թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի 
ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների 
թեկնածու Վահե Ազատյանը, Հայաստանի 
լյարդաբանական ասոցիացիայի նախագահ, ՀՀ ԱՆ 
գլխավոր լյարդաբան, «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական 
հիվանդանոց» ՓԲԸ լյարդաբանական բաժանմունքի 
վարիչ Հասմիկ Ղազինյանը, այլ մասնագետներ:
Դոցենտ Վահե Ազատյանը ներկայացրել 

է իր, ինչպես նաև ԵՊԲՀ թերապևտիկ և 
ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, 
ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան Լազար 
Եսայանի, Հասմիկ Ղազինյանի և ինֆեկցիոն 
հիվանդությունների ամբիոնի դոցենտ Մելանյա 
Շմավոնյանի համահեղինակությամբ «Բերանի խոռոչի 
լորձաթաղանթի փոփոխությունները վիրուսային 
հեպատիտներով հիվանդների մոտ Հայաստանում 
2015-2017թթ.» գիտական աշխատությունը, որն 
անդրադառնում է վիրուսային հեպատիտներ ունեցող 
հիվանդների բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 
փոփոխություններին: Գիտական այս հե տա զո տութ յու-
նը կար ևոր հա ղոր դագ րութ յուն է պա րու նա կում ստո-
մա տո լոգ նե րի հա մար՝ բե րա նի խո ռո չի փո փո խութ-

յուն նե րի հի ման վրա ժա մա նա կին, վաղ հայտ նա բե րել 
վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե րը: Ա ռա ջի կա յում մաս-
նա գի տա կան թի մը ծրագ րում է ընդ լայ նել հե տա զո տա-
կան այս ուղ ղութ յու նը: Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե-
տնե րի ստեղ ծած ու սում ա սի րութ յու նը մեծ ար ձա գանք 
է ստա ցել մաս նա գի տա կան շրջա նա կում: Զե կույ ցը 
կտպագր վի լ յար դի ու սում ա սիր ման ա սիա կան և խա-
ղա ղօվ կիա նոս յան ա սո ցիա ցիա յի տա րե կան գի տա ժո-
ղո վի «Hepatology International» հե ղի նա կա վոր մի ջազ-
գա յին գի տա կան ամ սագ րում:
Վա հե Ա զատ յա նի խոս քով՝ տպա վո րիչ էր հատ կա-

պես այն հանգամանքը, որ APASL-ի կող մից անց կաց-
վող գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում շատ պատ վի րակ ներ 
նշել են այն մա սին, որ ծա նոթ են Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի պատ մութ յա նը և  գի տա կան նե րու ժին:
Լ յար դի ու սում ա սիր ման ա սիա կան և 

 խա ղա ղօվ կիա նոս յան ա սո ցիա ցիա յի պատ վա վոր 
նա խա գահն է հնդիկ պրո ֆե սոր, աշ խար հահռ չակ 
գիտ նա կան Շիվ Սա րինը (Shiv Kumar Sarin), ո րի ղե-
կա վա րութ յամբ ևս Հնդ կաս տա նում մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը տե ղի բժշկա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րում հա ջո ղութ յամբ շա րու նա կում են նաև ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ նե րը:

ԵՊԲՀԴՈՑԵՆՏԸՆՅՈՒԴԵԼԻՈՒՄՄԱՍՆԱԿՑԵԼ

ԷՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐԻՆՆՎԻՐՎԱԾ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Գիտություն



Գիտություն

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում կազ մա կերպ վել էր 
«Ար դի խնդիր նե րը էն դո դոն տիա-
յում» խո րագ րով սե մի նար, ո րին 
մաս նակ ցում էին ու սա նող ներ, կլի-
նի կա կան օր դի նա տոր ներ և բ ժիշկ-
ներ՝ հան րա պե տութ յան տար բեր 
մար զե րից:
 Սե մի նա րի ըն թաց քում հե տաքր-

քիր հար ցեր քննարկ վե ցին, խնդիր-
նե րի մա սին ման րա մասն զե կույց-
ներ ներկայացրին ո լոր տի մաս նա-
գետ նե րը:  Սե մի նա րին հրա վիր ված 
էր ա մե րի կա հայ ճա նաչ ված էն դո-
դոն տիստ, տար բեր մի ջազ գա յին 
աս պա րեզ նե րոմ դա սա խո սող, բա-
րե րար Ն շան Օ դա բաշ յա նը, ո րը 
ներ կա նե րին խոս տա ցավ ա վե լի 
հա ճախ լի նել բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում և  հան դես գալ դա սա խո-
սութ յուն նե րով:

 Սե մի նա րը նա խա ձեռ նել էին Երե-
վա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նը և  Հա յաս տա նի ստո-
մա տո լոգ նե րի ա սո ցիա ցիան:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ«ԱՐԴԻԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԷՆԴՈԴՈՆՏԻԱՅՈՒՄ»ԽՈՐԱԳՐՈՎՍԵՄԻՆԱՐ



ԵՊԲՀ բժշ կա կան քի միա յի ամ-
բիո նի ստեղծ ման 95-ամ յա կին էր 
նվիր ված նե րամ բիո նա կան գի տա-
կան խմբա կի ու սա նո ղա կան գի տա-
կան ամ փո փիչ հա մա ժո ղո վը: Բժշ-
կա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ 
 Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նի խոս քով՝ 
ամ բիո նում նման մի ջո ցա ռում երն 

ա վան դա կան են: Ամ բիո նում ա մեն 
տա րի անց կաց վել են ոչ միայն ու-
սա նո ղա կան գի տա կան կոն ֆե-

րանս ներ, այլև «բրեյն-ռին գեր» 
և  այլ գի տա կան մի ջո ցա ռում եր: 
 Մագ դա լի նա  Մել քոն յանն ընդգ ծեց, 
որ այս մի ջո ցա ռում ե րը նպաս-
տում են, որ պես զի մե ծա նա ա պա գա 
բժիշկ նե րի՝  գի տա կան աշ խա տան-
քով զբաղ վե լու ցան կութ յու նը: 
Ու սա նող նե րը սո վո րում են աշ խա-

տել գի տա կան գրա կա նութ յամբ, ծա-
նո թա նում են գի տա կան աշ խա տանք 
կա տա րե լու մե թոդ նե րին: 
Ու սա նո ղա կան այս մի ջո ցառ ման 

մաս նա կից նե րին ող ջու նեց ԵՊԲՀ 
գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 
 Կոնս տան տին Են կո յա նը:  Նա նշեց, 
որ գի տութ յամբ զբաղ վել ցան կա-
ցող յու րա քանչ յուր ե րի տա սար դի 
հա մար նման մի ջո ցա ռում ե րը կա-
րող են հար թակ լի նել, ինչ պես ե ղել 
է իր դեպ քում: Ն րա գնա հատ մամբ՝ 
զե կու ցում ե րի թե մա նե րը հե տաքր-
քիր են և  ար դիա կան:  Բո լոր մաս նա-
կից նե րին նա մաղ թեց «գի տա կա նա-
հեն» տրա մադ րութ յուն:
Բժշ կա կան քի միա յի գի տա կան 

խմբա կի ու սա նո ղա կան գի տա կան 
ամ փո փիչ հա մա ժո ղո վին զե կույց  
ու նե ցան 14 ու սա նող ներ, ով քեր ներ-
կա յաց րին բժշկա կան քի միա յին և 
բժշ կա գի տութ յան այլ ճյու ղե րին վե-
րա բե րող նյու թեր:
Ն շենք, որ 1922-ին Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի ա նօր գա նա կան 
քի միա յի ամ բիո նի հի ման վրա նո-
րաս տեղծ բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
հա մար ստեղծ վեց ընդ հա նուր քի-
միա յի ամ բիո նը: Այն միա վոր ում էր 
ընդ հա նուր և  ա նա լի տիկ քի միա յի 
դա սըն թաց նե րը: Ամ բիո նի հե տա-

գա զար գաց ման հա մար կար ևոր 
փուլ դար ձավ բժշկա կան ֆա կուլ տե-
տի ան ջա տում իբրև ինք նու րույն 
ինս տի տուտ, իսկ այժմ՝ բժշկա կան 
հա մալ սա րան: Այ նու հետև ամ բիո-
նը վե րան վան վել է. 1967-ին՝ ա նօր-
գա նա կան, ա նա լի տիկ և կ լի նի կա-
կան քի միա յի, 1982-ին՝ ընդ հա նուր 
քի միա յի, 1993-ին՝ ընդ հա նուր և 
 կեն սաօր գա նա կան քի միա յի, 2008-
ին` բժշկա կան քի միա յի ամ բիոն: 

Ամ բիո նում մշտա պես գոր ծում է ու-
սա նո ղա կան գի տա կան խմբակ, ո րի 
ան դամ ե րը մաս նակ ցում են նաև 
փոր ձա րա րա կան հե տա զո տութ յուն-
նե րի: Ամ բիո նը ա պա հո վում է ու սա-
նող նե րի ներգ րավ վա ծութ յունը գի-
տա կան խմբա կի աշ խա տանք նե րին: 
 Յու րա քանչ յուր տա րի ու սա նո ղա-
կան աշ խա տանք նե րը հրա պա րա-
կա յին զե կուց վում են ու սա նո ղա կան 
կոն ֆե րանս նե րին, իսկ լա վա գույն 
զե կու ցող ներն ար ժա նա նում են 
պատ վոգ րե րի: 

Գիտություն

ԲԺՇԿԱԿԱՆՔԻՄԻԱՅԻԱՄԲԻՈՆԻՍՏԵՂԾՄԱՆ

95-ԱՄՅԱԿԻՆՆՎԻՐՎԱԾՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

ԳԻՏԱԿԱՆՀԱՄԱԺՈՂՈՎ



Կրթություն

Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր ներն ի րենց հու զող ա մե-
նա տար բեր հար ցերն ուղ ղե ցին ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար-
մեն  Մու րադ յա նին:   Հան դիպ ման սկզբում ռեկ տո րը 
հայտ նեց, որ շատ շու տով կընդ լայն վեն ԵՊԲՀ-ի կլի-
նի կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը, ին չի արդ յուն քում 
էա կա նո րեն կբա րե լավ վի  նաև հետ բու հա կան և 
 շա րու նա կա կան կրթութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծըն-
թա ցը:
«Կ լի նի կա կան նոր հար թա կում ա մեն ինչ ծա ռա յե լու 

է ու սում ա կան և  գի տա կան գոր ծըն թա ցի բա րե լավ-
մա նը»,- ընդգ ծեց Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ հա վե լե լով, որ 
հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րը ո րակ յալ կադ րե րով 
հա մալ րե լը մշտա պես բու հի ղե կա վա րութ յան ու շադ-
րութ յան կենտ րո նում է:
 Նա խա տես վում է նաև ար դիա կա նաց նել և  վե րա զի նել 

հա մալ սա րա նա կան ստո մա տո լո գիա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րը:

ԵՊԲՀ պրո ռեկ տոր նե րի և պ րո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
հրա վիր ված ընդ լայն ված հան դիպ ման ըն թաց քում սո-
վո րող նե րի բարձ րաց րած հար ցե րը  բազ մա զան էին:
Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը բու հի ղե կա վա րի  

ու շադ րութ յու նը հրա վի րե ցին ու սում ա կան գոր ծըն-
թա ցի մի շարք խնդիր նե րի վրա՝ սկսած անհ րա ժեշտ 
գրա կա նութ յան թար մա ցու մից մինչև կազ մա կեր պա-
կան հար ցեր:
Ար մեն  Մու րադ յա նը կլի նիկա կան օր դի նա տոր նե րին 

հոր դո րեց ա ռա ջին հեր թին լավ տի րա պե տել սե փա-
կան մաս նա գի տութ յու նը, շա րու նակ զար գաց նել մաս-
նա գի տա կան հմտութ յուն նե րը, լի նել նա խա ձեռ նող և 
 պա տաս խա նա տու:
Ա վան դա կան դար ձած հան դի պում ե րը սո վո րող նե-

րի հետ լի նե լու են շա րու նա կա կան:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆՕՐԴԻՆԱՏՈՐՆԵՐԻՀԵՏ

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԻՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆՎԵՐԱԲԵՐՈՂՀԱՐՑԵՐ



Կրթություն

 Ման կա բու ժա կան կրթութ յան հիմ-
նախն դիր նե րին նվիր ված քննար կու մը 
ԵՊԲՀ-ում էր հա մախմ բել մայ րութ յան 
և  ման կութ յան, բժշկա գի տութ յան այլ 
ո լորտ նե րը ներ կա յաց նող ա ռա ջա տար 
մաս նա գետ նե րի։ « Ման կա բու ժա կան 
կրթութ յան հիմ ախն դիր նե րը. ե րեկ, 
այ սօր և  վա ղը» խո րագ րով քննարկ-
ման ըն թաց քում մաս նա գետ ներն 
անդ րա դար ձան մեր հան րա պե տու-
թյու նում ման կա բու ժութ յան վի ճա-
կին, ման կա կան հի վան դութ յուն նե րի 
տա րած վա ծութ յա նը, ման կա բույժ նե-
րով և  նեղ մաս նա գետ նե րով հա գեց-
վա ծութ յա նը Եր ևա նում և  մար զե րում, 
աշ խար հում ման կա բույժ նե րի պա հան-
ջար կին, ման կա բու ժա կան կրթութ-
յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին և  
աշ խար հի տար բեր երկր նե րում այդ 
կրթութ յան կազ մա կերպ մա նը, շա-
րու նա կա կան բժշկա կան կրթութ յա նը 
և  մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի 
զար գաց մա նը: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ քննար կու մը 
նվիր ված է ման կա բու ժա կան կրթութ-
յան հիմ ախն դիր նե րին։
 Ներ կա յաց նե լով ման կա բու ժա կան 

կրթութ յան ան ցած ճա նա պար հը և 
 ներ կան՝ մաս նա գետ նե րը նպա տակ 
են դրել հա մա տեղ ջան քե րով մշա-
կել հե տա գա զար գաց ման ու ղի նե րը։ 
 Ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նի շե րի բա-
րե լա վու մը, ման կութ յան ո լոր տի նեղ 
մաս նա գետ նե րի ա վե լա ցում ա ռա-
ջի կա ծրագ րե րի հիմ քում են լի նե լու։ 
 Ռեկ տո րի խոս քով՝ մաս նա գետ նե րի 
թվի նվա զում է նկատ վում նաև զար-
գա ցող երկր նե րում, այն պի սի երկր-
նե րում, ինչ պի սիք են Ֆ րան սիան և 
 Չի նաս տա նը։ Ար մեն  Մու րադ յա նը կար-
ևո րեց այն հան գա ման քը, որ չնա յած 
ման կա բու ժութ յան ո լոր տի խնդիր նե-
րին, անգ նա հա տե լի է մեր երկ րի ման-
կա բույժ նե րի ա վագ սերն դի ներդ րու մը 
ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան-
ման գոր ծում։ ՀՀ ԱՆ գլխա վոր ման կա-
բույժ, ԵՊԲՀ ման կա բու ժութ յան թիվ 2 
ամ բիո նի դո ցենտ  Սեր գեյ  Սարգս յա նը 
նե կա յաց րեց Եվ րո պա յի և ԱՄՆ-ի 
փոր ձը։  Նա ընդգ ծեց, որ ե րե խա նե րի 
ա ռող ջութ յու նը և, առ հա սա րակ, ա ռող-

«ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ.ԵՐԵԿ,ԱՅՍՕՐԵՎ

ՎԱՂԸ»ԽՈՐԱԳՐՈՎԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԵՊԲՀ-ՈՒՄ



Կրթությունջութ յու նը բժիշկ նե րի և  պա ցիենտ նե րի 
հա մա տեղ «ար տադ րանքն» է, հե տա բար, 
ե րե խա նե րի դեպ քում՝ բժիշկ նե րի և ծ նող-
նե րի։ «Ա րաբ կիր» բժշկա կան հա մա լի րի 
ե րե խա նե րի և  դե ռա հաս նե րի ա ռող ջութ-
յան ինս տի տու տի ղե կա վա րը մատ նան-
շեց այն ա նե լիք նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ 
են ո լոր տը բա րե լա վե լու հա մար։ ԵՊԲՀ 
ման կա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա րիչ, 
« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան-
դա նո ցա յին հա մա լի րի թիվ 2 կլի նի կա յի 
ղե կա վար  Նու նե  Բաղ դա սար յանն անդ-
րա դա ձավ ման կա բույժ դառ նա լու ար դի 
պա հանջ նե րին։  Ման կա բույժ նե րի աշ խա-
տան քի գե րակ շիռ և  ա մե նա կար ևոր բաղ-
կա ցու ցի չը, հի վան դութ յուն նե րի բուժ մա-
նը զու գըն թաց հի վան դութ յուն նե րի կան-
խար գե լում է։  Նու նե  Բաղ դա սար յա նի 
գնա հատ մամբ՝ ե րե խա նե րի ա ռող ջութ-
յան բա րե լա վու մը պետք է դի տար կել որ-
պես ժո ղովր դի ա պա գա յին ուղղ ված կար-
ևոր գոր ծոն։
Ե լույթ ուն ցավ նաև ՀՀ ԱՆ մոր և 

 ման կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման 
վար չութ յան պետ  Կա րի նե  Սա րի բեկ յա նը։ 
Նա նշեց, որ մոր և  ման կան ա ռող ջութ-
յան ո լոր տը գտնվում է հա սա րա կութ յան 
և  զանգ վա ծա յին լրատ վա կան մի ջոց-
նե րի մշտա կան ու շա դրութ յան կենտ-
րո նում, և  հա ճախ այս ո լոր տին տրվող 
գնա հա տա կան նե րը մաս նա գի տա կան 
չեն։  Ման կա բույ ժի աշ խա տանքն ա ռա ջին 
հեր թին պա հան ջում է մեծ պա տաս խա-
նատ վութ յուն և ն վի րում, ո րը ոչ բո լորն 
են պատ րաստ դրսևո րել։ Անդ րա դարձ 
կա տար վեց նաև ըն տա նե կան բժշկութ-
յան և  ման կա բու ժութ յան ընդ հան րութ-
յուն նե րին։ ԵՊԲՀ ըն տա նե կան բժշկութ-
յան ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Մի քա յել 
 Նա րի ման յա նը, ներ կա յաց նե լով սե փա-
կան փոր ձը, նշեց, որ ըն տա նե կան բժիշկ-
ներն աշ խա տում են ման կա կան հա սա կի 
ե րե խա նե րի հետ ա ռող ջութ յան պահ-
պան ման ա ռաջ նա յին օ ղա կում, իսկ ա վե-
լի  լուրջ խնդիր նե րի դեպ քում հա մա տեղ 
աշ խա տում են ման կա բույժ նե րի հետ:
Ե լույթ ուն ցավ նաև զար գաց ման գծով 

ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խորհր դա կան Գ ևորգ 
 Թա մամ յա նը։ Նա խո սեց ո լոր տում մի-
ջազ գա յին չա փա նիշե րին հա մա պա տաս-
խան փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին։ Ի րենց 
տե սա կետ նե րը ներ կա յաց րին հան րա-
պե տութ յան ա ռա ջա տար այլ մաս նա գետ-
ներ, ով քեր կար ևո րե ցին այս թե մա յով 
քննարկ ման անց կա ցու մը։ Ամ փո փե լով 
եր կու ժամ տևո ղութ յամբ ար տադ րա կան 
քննար կու մը՝ Ար մեն  Մու րադ յանն ա ռա-
ջար կեց բո լոր տեսա կետ նե րը և քն նարկ-
ման արդ յունք ներն ա ռա վել հան գա մա-
նա լից ներ կա յաց նել հու նի սի 1-ին ԵՊԲՀ-
ում կա յա նա լիք հա մա ժո ղո վում:



2017 թվա կա նի նո յեմ բե րի 30-
ից Ե րու սա ղե մի Hadassah Mount 
Scopus հի վան դա նո ցի ման կա բու-
ժութ յան բաժ նի ղե կա վար  Յա կով 
 Բեր կու նը նաև Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի բժշկա-
կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի այ ցե-
լու-պրո ֆե սոր է:
 Նա բժշկա կան կրթութ յուն ստա-

ցել է Ե րու սա ղե մի հրեա կան հա-
մալ սա րա նում, ան ցել ման կա բու-
ժութ յան օր դի նա տու րա Bikur Cho-
lim հի վան դա նո ցում, այ նու հետև 
զբաղ վել կլի նի կա կան ի մու նո լո-
գիա յի և  ա լեր գո լո գիա յի ու սում-
նա սի րութ յամբ  Հա դա սա հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցում: 
Բ ժիշկ  Բեր կու նը աշ խա տել է Իս-

րա յե լի հայտ նի բժշկա կան կենտ-
րոն նե րում: Կ լի նի կա կան աշ խա-
տան քին զու գա հեռ՝ մաս նա գե տը 
դա սա խո սել է նաև Ե րու սա ղե մի 
հրեա կան և  Թել Ա վի վի հա մալ սա-

րան նե րում:  Նա ղե կա վա րել է 
Bikur Cholim հի վան դա նո ցի 
քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա-
նութ յան ար տա կարգ գոր ծո-
ղութ յուն նե րի բա ժի նը, 2000-
2004թթ. ե ղել է Bikur Cholim 
հի վան դա նո ցի ռևմա տո լո-
գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի կլի նի-
կա յի ա վագ մաս նա գետ, 2003-
2004թթ.՝ նույն հի վան դա նո ցի 
կլի նի կա կան ի մու նո լո գիա յի և  
ա լեր գո լո գիա յի բաժ նի ղե կա-
վար, 2004-2011թթ.՝ Chaim She-
ba բժշկա կան կենտ րո նի Safra 
Children's հի վան դա նո ցի ման-
կա բու ժութ յան բաժ նի ա վագ 
մաս նա գետ, 2007-2009թթ.՝ նույն 
հի վան դա նո ցի փոխտ նօ րեն, այ-
նու հետև 2011-ից Hadassah Mount 
Scopus հի վան դա նո ցի ման կա բու-
ժութ յան բաժ նի ղե կա վարն է:  
 Յա կով  Բեր կու նը մի շարք մի-

ջազ գա յին և  տե ղա կան միութ յուն-
նե րի ան դամ է, տպագր վել է աշ-

խար հի հե ղի նա կա վոր ամ սագ րե-
րում և  ե լույթ նե րով հան դես ե կել 
բազ մա թիվ մի ջազ գա յին հա մա-
ժո ղով ե րում:

2017 թվա կա նի նո յեմ բե րի 30-ից 
 Համ բուր գի Bernhard Nocht ինս-
տի տու տի պրո ֆե սոր  Բեռ նարդ 
Ֆ լեյ շե րը նաև Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
բժշկա կան գե նե տի կա յի ամ բիո նի 
այ ցե լու-պրո ֆե սոր է:
 Բեռ նարդ Ֆ լեյ շե րը գեր մա նա ցի 

բժիշկ, պա րա զի տո լոգ և  ի մու նո-
լոգ է:  Նա բժշկա կան կրթութ յուն 
ստա ցել է  Գի սե նի և  Համ բուր գի 
հա մալ սա րան նե րում:  Համ բուր գի 
հա մալ սա րա նում 1993 թվա կա նին 
դար ձել է տրո պի կա կան բժշկութ-
յան և  ի մու նո լո գիա յի պրո ֆե սոր, 
ա պա ղե կա վա րել  Համ բուր գի 
Է պեն դորֆ հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի ի մու նո լո գիա յի 
ինս տի տու տը:

 Մաս նա գի տա կան աշ խա տան-
քի տար բեր ժա մա նա կաշր ջա նում 
պրո ֆե սոր  Բեռ նարդ Ֆ լեյ շե րը 
աշ խա տել է  Գեր մա նիա յի հայտ-
նի հա մալ սա րան նե րում, ղե կա-
վա րել  Համ բուր գի տրո պի կա կան 
բժշկութ յան Bernhard Nocht ինս-
տի տու տը:
 Բեռ նարդ Ֆ լեյ շե րը  Համ բուրգ 

քա ղա քի, նաև  Լեո պոլ դի նա 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա-
յի ան դամ է:  Պարգ ևատր վել է 
 Հի գիե նա յի և  միկ րո բիո լո գիա յի 
գեր մա նա կան միութ յան, ինչ պես 
նաև Ա րոն սո նի մրցա նա կներով:
Պ րո ֆե սո րը տպագր վել է աշ-

խար հի հե ղի նա կա վոր ամ սագ-
րե րում և  մաս նակ ցել բազ մա թիվ 
գի տա կան հա մա ժո ղով ե րի:

 Բեռ նարդ Ֆ լեյ շե ր 
 բժշ կա կան գե նե տի կա յի 

 ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր

 Յա կով  Բեր կու նը
բժշ կա կան գե նե տի կա յի 

 ամ բիո նի այ ցե լու-պրո ֆե սոր

ԵՊԲՀԱՅՑԵԼՈՒ-ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻՇԱՐՔԸ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄԷՀԱՄԱԼՐՎԵԼ

Կրթություն



Կրթություն

2017-18 ու սում ա կան տար վա 
ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա յի 
հան րա պե տա կան փու լին կեն սա-

բա նութ յուն ա ռար կա յից ԵՊԲՀ-ի 
« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցից մաս-
նակ ցել է 5 ա շա կերտ, որոնցից 4-ը 
ար ժա նա ցել են դիպ լոմ ե րի:

 Ֆարս յան Ար տա վազդ, 11-րդ 
 դա սա րան՝ 1-ին կարգ,
 Կուր ղին յան Մ հեր, 10-րդ 

 դա սա րան՝ 2-րդ  կարգ,
Ա դի բեկ յա ն   Սե դա, 10-րդ 

 դա սա րան՝ 3-րդ  կարգ,
Գ րի գոր յան  Լի լիթ, 11-րդ  դա սա րան՝ 

3-րդ  կարգ; 
 Դա սա վան դող ու սու ցիչ՝  Ռու բի նա 

 Հա րութ յուն յան: 
2017-18 ու սում ա կան տար վա 

ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա յի հան-
րա պե տա կան փու լին քի միա յից 
մաս նակ ցել է 6 ա շա կերտ, որոնցից 
եր կուսը ստա ցել են ա ռա ջին կար գի 
դիպ լոմ, մեկ ա շա կերտ՝ գո վա սա-
նա գիր: 
Ա ղեկ յան  Մով սես, 11-րդ  դա սա րան՝ 

1-ին կարգ,
 Մաթ ևոս յան  Հով հան նես, 11-րդ 

 դա սա րան՝ 1-ին կարգ:
 Դա սա վան դող ու սու ցիչ՝  Սո նա 

 Սի մոն յան:

«ՀԵՐԱՑԻ»ԱՎԱԳԴՊՐՈՑԻԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

ՀԵՐԹԱԿԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆԵՆԳՐԱՆՑԵԼ

 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-
ից ԱՄՆ-ի City of Hope հի վան դա-
նո ցի Childhood Cancer Survivor-
ship կլի նի կա յի և արդ յունք նե րի 

հե տա զոտ ման բաժ նի 
ղե կա վար, ման կա-
բու ժութ յան դո ցենտ 
 Սա րո Ար մեն յա նը 
նաև Եր ևա նի Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի  
ու ռուց քա բա նութ յան և 
հան րա յին ա ռող ջութ-
յան ամ բիոն նե րի այ-
ցե լու-պրո ֆե սոր է:
 Սա րո Ար մեն-

յա նը բժշկա կան 
կրթութ յունը սկսել է 

 Չի կա գո յի հա մալ սա-
րա նում, այ նու հետև Պո-
մո նա քա ղա քի առող-
ջա պա հա կան գի տութ-
յուն նե րի արևմտ յան 

հա մալ սա րա նում,  Հա րա վա յին 
 Կա լի ֆոր նիա յի ման կա կան հի-

վան դա նո ցում ան ցել ման կա բու-
ժութ յան ռե զին դե տու րա, ա պա 
ձեռք բե րել ար յու նա բա նի և  ու-
ռուց քա բա նի մաս նա գի տա ցում, 
ինչ պես նաև սո վո րել նույն հա մալ-
սա րա նի կան խար գե լիչ բժշկութ-
յան բաժ նում:
Բ ժիշկն ար ժա նա ցել է մի շարք մի-

ջազ գա յին մրցա նակ նե րի, ո րոնց 
թվում՝ the American Society of 
Bone Marrow Transplantation Histo-
Genetics New Investigator Award-ը, 
"Paul Calabresi Clinical Oncology 
Career Development Award-ը, the 
Ruby N. Roney Endowment-ը:
Բ ժիշկ Ար մեն յա նը ան դա մակ ցում 

է ԱՄՆ-ի մի շարք մաս նա գի տա-
կան միութ յուն նե րի, ե լույթ ներ է  
ու նե ցել բազ մա թիվ գի տա կան 
հա մա ժո ղով ե րում և տ պագր վել 
աշ խար հի հե ղի նա կա վոր ամ սագ-
րե րում:

Սա րո Ար մեն յա ն
ու ռուց քա բա նութ յան և  հան րա յին  

ա ռող ջութ յան ամ բիոն նե րի  
այ ցե լու-պրո ֆե սոր



ԵՊԲՀ հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
գծով պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը ՌԴ Ն.Ի. 
 Պի րո գո վի ան վան ազ գա յին հե տա զո տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի երկ րորդ տար վա օր դի նա տոր 
 Ժու րա բեկ  Տուր սու մա տո վին հանձ նեց հա վաս տա գիր 
այն մա սին, որ նա թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիա մաս-
նա գի տութ յամբ հա ջո ղութ յամբ ա վար տել է կրթա կան 
5-շա բաթ յա ծրա գիր ԵՊԲՀ կլի նի կա կան բա զա նե րում:
Կ լի նի կա կան օր դի նա տո րը ԵՊԲՀ պրո ռեկ տո-

րին պատ մեց իր տպա վո րութ յուն նե րի մա սին:  Նա 
իր գո հու նա կութ յու նը հայտ նեց  հետ բու հա կան և 
 շա րու նա կա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի ընդ հա նուր 
ստո մա տո լո գիա կան գոր ծու նեութ յան կուր սի դո ցենտ 
Թոր գոմ Դաշ տո յա նից, ով ղե կա վա րել է իր ու սում ա-
ռութ յու նը Եր ևա նում:  Փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա-
կով ժա մա նած կլի նի կա կան օր դի նա տո րը մաս նակ ցել 
է գեր ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մամբ 

և  կի րառ մամբ ստո մա տո լո գիա կան 
բարդ գոր ծըն թաց նե րի:
«Ես ան գամ ինձ հա մար հի սուն կե-

տից բաղ կա ցած ցանկ եմ կազ մել բո-
լոր այն նո րա րա րութ յուն նե րի մա սին, 
ո րոնք տե սա և  սո վո րե ցի այս տեղ»,- 
ընդգ ծեց  Ժու րա բեկ Տուր սու մա տո-
վը, ով նաև հասց րել է ծա նո թա նալ 

 Հա յաս տա նի տե սար ժան վայ րե րին, և,  
ա մե նա կար ևո րը՝ ձեռք բե րել հայ ըն-
կեր ներ:
Սո վո րո ղը խոս տո վա նեց, որ հատ կա-

պես իմպ լան տո լո գիա յի ո լոր տում հայ 
մաս նա գետ նե րի գի տե լիք ներն ու փոր-
ձը գե րա զան ցել են իր սպա սում ե րը: 
 Հինգ շա բաթ տևո ղութ յամբ դա սըն-
թա ցը ի րա կա նաց վել է ԵՊԲՀ-ի և Ն.Ի. 
 Պի րո գո վի ան վան հա մալ սա րա նի 
միջև ստո րագր ված պայ մա նագ րով:

ՊԻՐՈԳՈՎԻԱՆՎԱՆԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆՕՐԴԻՆԱՏՈՐԻ

ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐՆԱՎԵԼԻՔԱՆԱՐԴԱՐԱՑՎԵԼԵՆ

Կրթություն



 Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի ու սա նո ղու հի ներ 25-ամ-
յա  Միան և 26-ամ յա  Կատ րի նը սննդի ո լոր տում ի րենց 
6-շա բաթ յա մաս նա գի տա կան պրակ տի կան անց նե լու 
հա մար ընտ րել են Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը:
 Պատ մե լով ի րենց ընտ րութ յան մա սին՝  Կատ րինն ա սում 

է. « Մեր հա մալ սա րա նում անց կաց վեց հան դի պում, ո րը 
կոչ վում էր « Ճաշ պրո ֆե սոր նե րի հետ»: Եվ այս հան-
դիպ ման ըն թաց քում ԵՊԲՀ եր կու պրո ֆե սոր ներ հան-
դես ե կան ե լույթ նե րով: Դ րա նից հե տո մենք սկսե ցինք 
մտա ծել՝ արդ յոք հնա րա վո րութ յուն կլի նի գնալ և  անց նել 
պրակ տի կա ԵՊԲՀ-ում: Այդ նպա տա կով մենք նա մակ 
ու ղար կե ցինք հա մալ սա րա նի  հի գիե նա յի և  է կո լո գիա յի 
ամ բիո նի դա սա խոս Ար մեն Մկրտչ յա նին, որն էլ նշեց, որ 
մենք կա րող ենք գալ, ե թե ու նենք նման ցան կութ յուն»:

Ներկայացնելով  Հա յաս տա նի և  մայ րա քա ղաք Եր ևա նի 
մա սին իր տպա վո րութ յուն նե րը՝  Միան ընդգ ծում է, որ 
Եր ևանն այն քան տար բեր է  Կո պեն հա գե նից: «Եվ հենց 
դրա նով էլ քա ղա քը շատ դուր ե կավ մեզ: Մ շա կույթն 
այս տեղ, ի րոք, ապ շե ցնող է:  Մար դիկ շատ ու շա դիր և 

 հո գա տար են», - նշում է նա:
 Կատ րինն էլ պատ մում է, որ հենց սկզբից սի րեց 

 Հա յաս տա նը: «Ես հիա ցած եմ հայ կա կան մշա կույ թով, 
մենք շատ սի րե ցինք հայ կա կան խո րո վա ծը, լա վա շը, 
տոլ ման:  Հա յաս տա նը կար ծես տուն լի նի մեզ հա մար», 
- ա սում է ու սա նո ղու հին:
Աղ ջիկ ներն ընդգ ծում են, որ վստա հո րեն խոր հուրդ 

կտան ի րենց ըն կեր նե րին և  հա մա կուր սե ցի նե րին ևս  
ի րենց մաս նա գի տա կան պրակ տի կան անցկացնել Երե-
վա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում, քա նի որ 
դա շատ կար ևոր փորձ կլի նի նրանց հա մար: « Չեմ կար-
ծում, որ շատ սկան դի նավ ցի ներ են գա լիս  Հա յաս տան: 
Այժմ նրանք կլսեն  Հա յաս տա նի մա սին, և  դա, ի րոք, 
հրա շա լի կլի նի», - շեշ տում է  Միան:  Կատ րինն էլ վստա-
հեց նում է, որ ո գեշն չել է իր շատ ըն կեր նե րի գալ և 
 սո վո րել  Հա յաս տա նում: «Ես ինքս շատ կու զե նա յի մի օր 
վե րա դառ նալ  Հա յաս տան, ուղ ղա կի որ պես տու րիստ», - 
ա վե լաց նում է նա: 

 ՏԱԹ ԵՎԻԿ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ

Կրթություն

ԵՊԲՀԴԱՆԻԱՑԻՊՐԱԿՏԻԿԱՆՏՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸՏԱՆՆՄԱՆԷ

 Հեր թա կան ան գամ հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցի թե ներ սում, թե բա կում 
տո նա կան տրա մա դրութ յուն 
էր:  Խա ղա թե րա պիա յի կա բի-
նե տի կող մից կազ մա կերպ-
ված « Գար նա նա յին տո նին» 
մաս նակ ցե ցին հի վան դա նո-
ցում բու ժում ստա ցող ե րե խա-
ներն ու նրանց ծնող նե րը, ինչ-
պես նաև բու ժանձ նա կազ մը: 
 Կազ մա կերպ վե ցին տա րա տե սակ 
խա ղեր, նկար չա կան մրցույթ ներ: 

 Հի վան դա նո ցա յին ծաղ րա ծուն 
շրջեց բա ժան մունք նե րում՝ ծա-
ղիկ ներ բա ժա նե լով բո լոր կա-
նանց և  փոք րիկ նե րին: Ու րախ 
ենք, որ կա րո ղա ցանք լավ 
տրա մադ րութ յուն փո խան ցել 
նաև Ար ցա խում եր կու տա րի 
ա ռաջ հրթի ռահ րե տա կո ծու-
թյան հետ ևան քով վի րա վո-
րում ստա ցած Գ ևորգ Գ րի գոր-
յա նին և  Վար դան Անդ րեաս-
յա նին, ով քեր ևս  այ սօր ի րենց 
ծնող նե րի հետ մեզ հետ էին:

Կլինիկաներ
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 « Հե րա ցի» թիվ 1 և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի 2017-ի գոր ծու նեութ-
յան հաշ վետ վութ յուն նե րին էր նվիր ված ԵՊԲՀ կլի նի-
կա կան խորհր դի այս տար վա ա ռա ջին նիս տը։ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ կլի նի կա կան 
խորհր դի նիս տե րի անց կա ցում ա ռա ջին հեր թին ուղղ-
ված է խնդիր նե րի վեր հան մա նը, ինչ պես նաև ար ձա-
նագր ված հա ջո ղութ յուն նե րի ամ փոփ մա նը։
 Ռեկ տո րը մե ծա պես կար ևո րեց բու ժա կան աշ խա-

տանք նե րի բա րե լավ ման հար ցը։  Նա ընդգ ծեց, որ նա-
խորդ տա րի եր կու հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց-
նե րում էլ բե կում ա յին էր ընդ հա նուր մա հա ցութ յան 
ցու ցա նիշ ե րի նվա զու մը: Այս ցու ցա նի շի նվազ մա նը, 
բու ժա կան աշ խա տանք նե րի բա րե լավ մա նը զու գա հեռ, 
նպաս տել են նաև մահ վան դեպ քե րի պա թա նա տո-
միա կան, կլի նի կա կան վեր լու ծութ յուն նե րին նվիր ված 
կոն ֆե րանս նե րը։  Նա խորդ տա րի  հա մալ սա րա նա կան 
կլի նի կա նե րում ստեղծ վել և  ար դիա կա նաց վել են նոր 
ծա ռա յութ յուն ներ, ձեռք են բեր վել նոր սար քեր, բարձ-
րաց վել են բու ժաշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րը: 
Արդ յունք նե րը շո շա փե լի են, սա կայն կլի նի կա կան գոր-
ծու նեութ յան ո լոր տում ա նե լիք նե րը դեռ շատ են։ Օ րա-
կար գա յին է հա մալ սա րա նա կան ստո մա տո լո գիա կան 
կլի նի կա նե րի ա նարդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման 
հար ցը։
Կ լի նի կա կան խորհր դի կազ մում փո փո խութ յուն նե րի 

հաս տատ ման հար ցից հե տո հի վան դա նո ցա յին հա-
մա լիր նե րի գլխա վոր բժիշկ նե րը ներ կա յաց րին կա-
տար ված աշ խա տան քի արդ յուն քը։ « Հե րա ցի» հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի գլխա վոր բժիշկ Ա րեն 
 Բաբ լում յա նը, ներ կա յաց նե լով հիմ ա կան ցու ցա նիշե-
րը, նշեց, որ վեր ջին մեկ տա րում ա վե լա ցել է թե´ ստա-
ցիո նար, թե´ ամ բու լա տոր պայ ման նե րում բու ժօգ նութ-
յուն ստա ցող քա ղա քա ցի նե րի թի վը, ա ճել են մուտ քե րը 
վճա րո վի ծա ռա յութ յուն նե րից: 
Ամ փո փե լով նա խորդ տար վա հա ջո ղութ յուն նե րը՝ 

բժշկա կան կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րը նշեց, որ 
նա խորդ տար վա ամ ռա նը «Ար յու նա բա նա կան կե տի» 
ստեղծ ման շնոր հիվ հնա րա վոր է դար ձել անհ րա ժեշտ 
բու ժօգ նութ յունն ա ռա վել օ պե րա տիվ կազ մա կեր պել: 
 Հա մալ սա րա նա կան մի քա նի կլի նի կա ներ հա մալր վել 
են վեր ջին սերն դի բուժ սար քա վո րում ե րով, և  այս գոր-
ծըն թա ցը շա րու նա կա կան է։ 
Հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի կազ մում գոր ծող 

« Հե րա ցի» պո լիկ լի նի կա յում ա մեն շա բաթ շա րու նա-
կում է աշ խա տան քը պրո ֆե սո րա կան պո լիկ լի նի կան, 
ո րի շրջա նա կում ԵՊԲՀ տար բեր ո լորտ նե րը ներ կա յաց-
նող ա ռա ջա տար պրո ֆե սոր ներն ան ցած տա րի անվ-
ճար բժշկա կան խորհր դատ վութ յուն են տրա մադ րել 
հա զա րից ա վե լի քա ղա քա ցի նե րի։  Հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում ծրագր վում է լա պո-
րաս կո պիկ և  էն դոկ րին վի րա բու ժա կան ծա ռա յութ յան 
ո լոր տում ներդ նել բուժ ման նոր մե թոդ ներ։
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի գլխա-

վոր բժիշկ  Բագ րատ  Բա վե յա նը նշեց, որ 2017 թվա-
կա նի ըն թաց քում վե րա նո րոգ վել և  շա հա գործ ման են 
հանձն վել հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի  մի շարք 
տա րածք ներ:  Մաս նա վո րա պես, խոս քը վե րա բե րում է 
նո րած նա յին վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քի նոր 
մաս նա շեն քի վե րա նո րոգ մա նը։  Վե րա նո րոգ ման աշ-
խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել նաև  ման կա բու ժա կան 
թիվ 1 կլի նի կա յում և  խա ղա թե րա պիա յի սեն յա կում, 
ո րը նաև տե ղա փոխ վել է և  կա հա վոր վել։ Վե րա նո րոգ-
վել է ևս 12 հի վան դա սեն յակ։ Այս հա մալ սա րա նա կան 
հա մա լի րում ևս  ա վե լա ցել է վճար ովի ծա ռա յութ յուն նե-
րից ստաց ված մուտ քե րի, ամ բու լա տոր և ս տա ցիո նար 
պայ ման նե րում բու ժօգ նութ յուն ստա ցող նե րի թի վը:
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 Նեկ րո տիկ էն տե րո կո լի տի կան խար գել ման ո լոր-
տում « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցի բժիշկ նե րի՝ մաս նա վո րա պես ման կա կան վի րա-
բու ժութ յան կլի նի կա յի բժիշկ,  ման կա կան վի րա բու-
ժութ յան ամ բիո նի դա սա խոս Ար ման  Հա րութ յուն յա նի 
ար ձա նագ րած լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րը ներ կա յաց վել 
են   Մոսկ վա յի մի ջազ գա յին գի տա գործ նա կան հա մա-
ժո ղո վում (VI International Scientific and Practical Con-
ference) և Շ վե դիա յում միկ րո հա մա կար գե րին նվիր-
ված մի ջազ գա յին փա ռա տո նի ըն թաց քում:  Բագ րատ 
 Բա վե յա նը խո սեց նաև ա ռա ջի կա յում ան հե տաձ գե լի 
ման կա կան ո րո վայ նա յին վի րա բու ժութ յան մեջ նեկ-
րո տիկ էն տե րո կո լի տի կան խար գել ման կար ևոր այս 
թե ման ա ռա վել հան գա մա նա լից որ ևէ ձեռ նար կի մի-
ջո ցով ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յան մա սին:
Ն շենք, որ եր կու հա մալ սա րա նա կան հա մա լիր նե րի 

նեղ մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յամբ ան ցած տար-
վա ըն թաց քում այ ցեր են կազ մա կերպ վել մար զա յին 
բժշկա կան հաս տա տութ յուն ներ։

Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև բու ժանձ նա կազ մե-
րի վե րա պատ րաստ ման խնդրին, մա նա գի տա կան և 
 կազ մա կեր պա կան այլ հար ցե րի։
 Նիս տի ա վար տին ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք-

նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մեն  Մի նաս յա նը պարգև-
ներ և  պատ վոգ րեր հանձ նեց մի խումբ բժիշկ նե րի, 
աշ խա տա կից նե րի, նաև 8 կլի նի կա կան օր դի նա տո րի։ 
Ար մեն  Մի նաս յանը նշեց նաև այն հանգամանքը, որ 
վեր ջին տա րի նե րին հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-
նոց նե րի կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց-
ման գոր ծում կլին կա կան օր դի նա տոր ներն աչ քի են 
ըն կել բարձր պատ րաստ վա ծութ յամբ, ան գամ մի քա-
նի սը՝ ուս ման գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ, եր րորդ տա-
րում նաև աշ խա տան քի են ան ցել հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցում:  Պատ վոգ րե րի ար ժա նա ցան նաև 
կլի նի կա յի ղե կա վար ներ։ Հա մալ սա րա նի ղե կա վա-
րութ յան ու շադ րութ յու նից չէր վրի պել « Մու րա ցան» հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման կա կան և  նո րած նա յին 
վե րա կեն դա նաց ման կլի նի կա յի շուր ջօր յա ա մե նագ-
նաց ռեա նի մո բիլ նե րի վա րորդ նե րի պա տաս խա նա-
տու աշ խա տան քը, ով քեր ևս  ար ժա նա ցան խրա խու-
սա կան նվեր նե րի:
Ամ փո փե լով նիս տը՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը շնոր հա վո-

րեց կին աշ խա տա կից նե րին գար նա նա յին մե կամս յա-
կի առ թիվ և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նեց կա տա րած 
աշ խա տան քի հա մար:  Նա բարձր գնա հա տեց բո լոր 
այն բու ժաշ խա տող նե րին, ով քեր ա մե նօր յա մաս-
նա գի տա կան սխրանք ներ են կա տա րում և, հա ճախ 
վտան գե լով ի րենց սե փա կան ա ռող ջութ յու նը, անձն-
վի րա բար կա տա րում ի րենց պա տաս խա նա տու ա ռա-
քե լութ յու նը:



Բժշկի ուղին

 Ման կութ յան եր ջա նիկ  
տա րի ներն ան ցել են  

Գ րոզ նիում

Հ յու սի սա յին Կով կա սի ա մե-
նա մեծ քա ղաք նե րից մե-

կի՝  Չեչ նիա յի Հան րա պե տութ յան 
մայ րա քա ղաք Գ րոզ նիի հետ են 
կապ ված  Մագ դա լի նա Մել քոն յա-
նի ման կութ յան ա մե նա ջերմ հի շո-
ղութ յուն նե րը: Ամ ռան ա միս նե րին 
տան ե րեք ե րե խա նե րը մեկ նել են 
մայ րա կան կող մի տա տի ու պա-
պի մոտ: Ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել 
էր Գ րոզ նի 1920-ա կան նե րի սկզբին 
 Լե նի նա կա նում տե ղի ու նե ցած երկ-
րա շար ժի հետ ևան քով: 
 «Գ րոզ նին ին տեր նա ցիո նալ քա-

ղաք էր, որ տեղ ան ցել են մեր կյան-
քի ա մե նաեր ջա նիկ տա րի նե րը: 
 Տա տիկս՝  Զար ղա լա մը,  շատ կար-
դա ցած կին էր, ով մա նուկ հա սա-
կից թոռ նե րի մեջ սեր մա նում էր սեր 
գրա կա նութ յան հան դեպ»,-պատ-
մում է պրո ֆե սո րը: Հայ րը՝ Մ հեր 
 Մել քոն յա նը, ա վար տել է Եր ևա նի 
ա նաս նա բու ծա կան-ա նաս նա բու-
ժա կան ինս տի տու տը։  Մաս նակ ցել 
է  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին։ 
Ե ղել է Ս պի տա կի շրջսո վե տի գործ-
կո մի նա խա գա հը, ՀԿԿ  Սի սիա նի 
շրջկո մի ա ռա ջին քար տու ղա րը,  

ՀԿԿ  Կենտ կո մի քար տու ղա-
րը։ 1972 թվա կա նից ՀԽՍՀ գյու-
ղատն տե սութ յան մի նիստ րութ յան 
գի տութ յան և կադ րե րի պատ-
րաստ ման գլխա վոր վար չութ-
յան պետն էր և  նա խա րա րի տե-
ղա կա լը։ Ե ղել է ՀԿԿ  Կենտ կո մի 
ան դամ, բյու րո յի ան դամ, ՀԽՍՀ 
5-7-րդ  գու մա րում ե րի  Գե րա գույն 
խորհր դի պատ գա մա վոր։ Մ հեր 
 Մել քոն յա նի ե րեք ե րե խա ներն  էլ 
կա յա ցած մաս նա գետ ներ են: Կրտ-
սեր դուստ րը՝ Լ յուդ մի լա Մել քոն-
յա նը, կեն սա բա նա կան գի տութ-
յուն նե րի թեկ նա ծու է, դո ցենտ: 
Որ դին՝  Վա հան  Մել քոն յա նը, 
տնտե սա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու է:

Մել քոն յան նե րի ըն տա նի քը, 
հոր աշ խա տան քով պայ-

մա նա վոր ված,  տա րի ներ շա-
րու նակ ստիպ ված է ե ղել փո խել 
բնա կութ յան աշ խար հագ րութ յու-

նը, ին չի հետ ևան քով  Մագ դա լի նա 
 Մել քոն յա նը՝ ըն տա նի քի ա վագ 
դուստ րը,  հա ճա խել է տար բեր 
դպրոց ներ, տար բեր քա ղաք նե րում: 
Ծն վել է Ս պի տա կում, ա ռա ջին  դա-
սա րան գնա ցել է Երե վա նի Ա լեք-
սանդր  Պուշ կի նի ան վան դպրո ցում, 
բայց ա վար տել է  Ան տոն  Չե խո վի 
ան վան թիվ 55 դպրո ցը:
 1-10-րդ  դա սա րան նե րի մի ջա կայ-

քում էլ մեկ տա րի 7-րդ  դա սա րա նում 
սո վո րել է Գ րոզ նիում: Երբ հայ րը 
գոր ծուղ վել էր  Սի սիան, կրտսեր քույ-
րը մեկ նել է ծնող նե րի հետ այն տե-
ղի հայ կա կան դպրո ցում սո վո րե լու 
նպա տա կով, իսկ  Մագ դա լի նան, ով 
ի սկզբա նե ռու սա կան կրթութ յուն էր 
ստա նում, մում է Եր ևա նում, բնակ-
վում ի րենց հար ևա նու հու զար մի կի՝ 
այժմ ան վա նի լեզ վա բան, բազ մա-
թիվ դա սագր քե րի հե ղի նակ Ե լե նա 
Մ խի թար յա նի և ն րա քրոջ հետ:  Հենց 
այս տա րի նե րին է նրա մոտ ձևա-
վոր վում ո րո շա կի հե տաքրք րութ յուն 
նաև նկար չութ յան, ժա մա նա կա կից 
ե րաժշ տար վես տի հան դեպ: Առ հա-
սա րակ ըն տա նի քում բո լո րը ե րաժշ-
տա կան են ե ղել:  Թե՛ մայ րը, ով 
մաս նա գի տութ յամբ ին ժե ներ էր, թե՛ 
մյուս բա րե կամ ե րը սի րել են եր գել 
տար բեր ըն տա նե կան հա վա քույթ-
նե րի ժա մա նակ:   Հա րա զատ Գ րոզ-

«ԽՍՏՈՒԹՅՈՒՆԵՎՍԵՐ»ՈՉՔԻՄԻԱԿԱՆ
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Ե թե երբ ևէ ե ղել եք կեն սա բա-
նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր  Մագ դա լի նա 
 Մել քոն յա նի աշ խա տա սեն յա կում, 
ա պա անհ նար է նկա տած չլի նեք 
պա տի ողջ եր կայն քով ձգվող մեծ 
գրա պա հա րա նը:  Տա րի նե րի ըն-
թաց քում հա վաք ված բազ մա թիվ 
գրքե րի գե րակ շիռ մա սը մաս նա գի-
տա կան է:  Նեյ րո քի միա, կեն սա քի-
միա, օք սի դա տիվ սթրես (աղ մուկ և 
 վիբ րա ցիա), բնա կան և  սին թե տիկ 
հա կաօք սի դանտ նե րի ազդ ման մե-
խա նիզմ եր, α2-ադ րե նոբ լո կա-
տոր նե րի է ֆեկ տի վութ յու նը սթրե սի 
և  նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ-
յուն նե րի պայ ման նե րում. սրանք 
նրա եր կա րամ յա մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան գի տա հե տա զո-
տա կան հիմ ա կան բնա գա վառ-
ներն են:
«Եր ջա նիկ եմ, որ աշ խա տում եմ 

բժշկա կան հա մալ սա րա նում: Այս-
տեղ ա մեն ինչ հո գե հա րա զատ է, 
սի րում եմ աշ խա տել ե րի տա սարդ-
նե րի հետ»,-ա սում է «Բժշ կի ու ղին» 
ակ նար կա շա րի 14-րդ  թո ղարկ ման 
հե րո սը:  1993-ից  Մագ դա լի նա 
 Մել քոն յա նը  ղե կա վա րում է ԵՊԲՀ 
բժշկա կան քի միա յի ամ բիո նը:



Մագդալինա Մելքոնյան

նիի մա սին խո սե լիս ա կա մա հուզ վում 
է, ո րով հետև պա տե րազ մա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ման կու-
թյու նը խորհր դան շող քա ղա քը կորց-
րել է իր եր բեմ ի գե ղեց կութ յունն ու 
հմայ քը:  Վեր ջին ան գամ՝ մոտ ե րեք 
տաս նամ յակ ա ռաջ, հա րա զատ նե րից 
մե կի հար սա նի քին է մաս նակ ցել, սա-
կայն տխրութ յամբ է նշում, որ որ ևէ 
բա րե կամ Գ րոզ նիում այլևս չի բնակ-
վում: Ան գամ հա րա զատ նե րի գե րեզ-
ման ներն են ոչն չաց վել:

Ա ռանձ նա կի ջեր մութ յամբ է հի-
շում իր ա ռա ջին ու սուց չու հուն՝ 

 Մոն յա  Մար տի նով ա յին, ում հա ջող-
վեց ար մա տաց նել տա տի կի հիմք 
դրած սե րը դե պի գրա կա նութ յու նը: 
 Չե խո վի ան վան դպրո ցում ա վար-
տա կան դա սա րան նե րում ու սա նե լը 
պա տա հա կան չէր: Դպ րո ցում հայ-
տա րար վում է ֆիզ մաթ դա սա րա-
նում սո վո րե լու մրցույթ:  Հենց այդ 
տա րի նե րին էլ բա ցա հայտ վում են 
 Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նի նաև ար-
տիս տա կան ու նա կութ յուն նե րը:  Նա 
գլխա վոր դե րում է հան դես գա լիս 
« Մե ծա պա տիվ մու րաց կան ներ» վե-
պի դպրո ցա կան թա տե րա կան բե-
մադ րութ յան մեջ: Նրա խա ղը, արևմ-
տա հա յե րե նով շատ բնա կան խո սե լու 
ձիր քը ար ժա նա նում են հան դի սա-
կան նե րի, այդ թվում թա տե րար վես-
տի ան վա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի  
ու շադ րութ յա նը:  Նախ քան բժշկի  
ու ղին ընտ րե լը մտա ծել է նաև թա-
տե րար վես տի մա սին, սա կայն հայ-
րը բա ցա ռել է դստեր դե րա սա նու հի 
դառ նա լու ցան կութ յու նը և  որ ևէ ան-
գամ նրա ներ կա յա ցու մը  դի տե լու 
այդ պես էլ չի ե կել:

Ա ռա ջին ան գամ հան գա մա նա-
լից պատ մե լով ման կութ յան ու 

պա տա նե կութ յան տա րի նե րի մա սին՝ 
նկա տում է, որ տար բեր դպրոց նե-

րում սո վո րե լը, կյան քի դժվա րին ի րա-
վի ճակ նե րում հայտն վե լը, տար բեր 
սո ցիա լա կան խմբե րի հետ շփում ե-
րը նաև կյան քի մեծ դպրոց էին, ո րից 
ստա ցած պտուղ նե րը բժիշկ-գիտ նա-
կա նին պետք են ե կել ար դեն հա սուն 
կյան քում:  Կեն սա բա նա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սո րը խոս-
տո վա նում է, որ բժիշկ դառ նա լու իր 
ո րոշ ման մա սին դա սա րան ցի նե րին 
սկզբնա կան շրջա նում  չի հայտ նել, 
քա նի որ սո վո րում էր ֆիզ մաթ դա սա-
րա նում:   Յու րի  Գեր մա նի վե պի հի ման 
վրա 1958-ին նկա րա հան ված  «Дорогой 
мой человек» ֆիլ մի դի տու մը վճռո րոշ 
նշա նա կութ յուն է ու նե նում դպրոցն ար-
ծա թե մե դա լով ա վար տած ա շա կեր տի 
մաս նա գի տութ յան  ընտ րութ յան հար-
ցում: 



25 տա րի է ղե կա վա րում է 
ԵՊԲՀ բժշկա կան քի միա յի 

ամ բիո նը 
Մոսկ վա յում բժշկա կան կրթութ յուն 

ստա նա լը, չնա յած մեծ ցան կութ յա-
նը, հան գա մանք նե րի բե րու մով չի 
ստաց վում: Այն ժա մա նակ բժշկա-
կան ինս տի տուտ ըն դուն վե լուց հե-
տո, ինչ պես իր սերն դա կից նե րից 
շա տե րը,  Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը 
ևս  որ պես մաս նա գի տա ցում ընտ-
րում է տե սա կան բժշկութ յու նը, իսկ 
նախ քան այդ ու սա նո ղա կան տա-
րի նե րին աչ քի է ըն կել ակ տի վութ-
յամբ, մաս նակ ցել է ինս տի տու տում 
անց կաց վող ոչ միայն ու սում ա կան, 
այլև գի տա կան, մշա կու թա յին և 
 ժա ման ցա յին մի ջո ցա ռում ե րին:

Հա մե մա տա կան ներ տա նե-
լով իր սո վո րե լու ժա մա նակ-

նե րի և  այժմ յան ի րա կա նութ յան 
հետ՝ նա վստահ է, որ ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցի հան դեպ յու րա քանչ-
յուր սո վո րո ղի ա ռողջ մո տե ցու մը 
և  պա տաս խա նատ վութ յու նը պետք 
է բարձ րա նա: Առ հա սա րակ, նա 
գտնում է, որ ի տար բե րութ յուն նա-
խորդ դա րի երկ րորդ կե սի,  հի մա 
հե ռա հա ղոր դակ ցության մի ջոց նե րի 
զար գա ցու մը բո լո րո վին նոր հե ռա-
նկար ներ ու հնա րա վո րութ յուն ներ 
են բա ցել ե րի տա սարդ նե րի ա ռաջ 
բո լոր ո լորտ նե րում: Ե թե նախ կի նում 
գի տա կան այս կամ այն աշ խա տան-
քի հա մար  տե ղե կատ վութ յուն հայ-
թայ թե լը կա րող էր ա միս ներ տևել, 
ու ղեկց վել նա մա կագ րութ յամբ դե-
պի այլ երկր ներ, իսկ մե քե նագ րե-
լիս ցան կա ցած վրի պա կի դեպ քում 
ստիպ ված էիր մա քուր է ջից սկսել, 
ա պա հի մա թե´ աղբ յուր նե րի ո րո-

նու մը, թե´ տե ղե կատ վութ յուն ստա-
նալն ու փո խան ցե լը վայրկ յան նե րի 
հարց է:

Մագ դա լի նա Մել քոն յա նը 
բժշկա կան ինս տի տու տի երկ-

րորդ կուր սում էր սո վո րում, երբ հան-
դի պում է ա պա գա ա մուս նուն՝  Յու րի 
Ն շան յա նին, ով մաս նա գի տութ յամբ 
տե սա կան մե խա նիկ է, տեխ նի-
կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր: 
 Նո րաս տեղծ ըն տա նի քում սկսվում է  
ա ռողջ ի մաս տով «մրցակ ցութ յուն»: 
 Տա րի նե րի աշ խա տան քի ու շա րու-
նա կա կան մաս նա գի տա կան զար-
գաց ման շնոր հիվ ա մու սին նե րից յու-
րա քանչ յուրն իր ո լոր տում կա յա ցած 
և  պա հանջ ված մաս նա գետ է:

Հ պար տութ յամբ է ընդգ ծում, որ 
իր մաս նա գի տա կան կա յաց ման 

և  շատ հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լու 
հար ցում ի րեն բա րո յա պես մե ծա պես 
ա ջակ ցել և ան գամ այդ հա ջո ղու-
թյուն նե րին դրդել է ա մու սի նը: Բժշ կի 
մաս նա գի տութ յուն է ընտ րել եր կու 
ե րե խա նե րից միայն մե կը:  Դուստ րը՝ 
 Սո նա Ն շան յա նը ԵՊԲՀ-ից հե տո  
ու սու մը շա րու նա կել է  Մոսկ վա յի 
Ի.Մ.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա-
ջին պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նում: Այժմ բնակ վում և 
 ման կա բար ձութ յան, գի նե կո լո գիա յի 
և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան ո լոր տում հա ջող ված մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նեութ յուն է ի րա-
կա նաց նում  Մոսկ վա յում, բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու է:  Տ ղան՝ 
 Վա հագն Ն շան յա նը գնաց պա պի 
հետ քե րով, Եր ևա նի ա նաս նա բու-
ծա կան-ա նաս նա բու ժա կան ինս տի-
տուտն ա վար տե լուց հե տո կրթութ-
յու նը շա րու նա կել  է  Հա յաս տա նի 

ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նում: Այ-
նու հետև 1990-ա կան նե րի սկզբին 
երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան խնդի-
րով պայ մա նա վոր ված նո րաս տեղծ 
ըն տա նի քի հետ տե ղա փոխ վել է 
 Ռու սաս տան, ուր ա վար տել է նաև 
 Մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի 
 Մոսկ վա յի պե տա կան ինս տի տու տի 
(МГИМО) պե տա կան կա ռա վար-
ման ֆա կուլ տե տը, այ նու հետև մեկ-
նել է Ղրղզս տան: Այժմ աշ խա տում 
է  Բիշ քե կում բան կա յին հա մա կար-
գում:  Մագ դա լի նա  Մել քոն յանն ու-
նի եր կու թոռ՝  Յու րի և  Մագ դա լի նա 
Ն շան յան նե րը: Եր կուսն էլ բարձ-
րա գույն կրթութ յուն են ստա ցել 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նում: 
 Յու րին՝ տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գիա նե րի ո լոր տում,  Մագ դա լի նա 
կրտսե րը՝ է կո նո մի կա յի:

 Խո սե լով բժիշկ-տե սա բա նի՝ 
կեն սա քի մի կոս դառ նա լու 

ո րոշ ման մա սին՝ նշում է, որ ընտ-
րութ յու նը կա տա րե լիս, ինչ պես և 
կ յան քի շատ այլ ի րա վի ճակ նե րում, 
ա ռաջ նորդ վել է ա ռա ջին հեր թին պա-
տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մով:  
Իր՝ որ պես մաս նա գետ ձևա վոր ման 
և  կա յաց ման գոր ծում  Մագ դա լի նա 
 Մել քոն յանն անգ նա հա տե լի է հա-
մա րում ա վագ գոր ծըն կեր նե րի, ու-
սու ցիչ նե րի ներդ րու մը: Ինչ պես 
ինքն է բնո րո շում, թե իր կյան քում, 
թե բժշկա գի տութ յան պատ մութ յան 
մեջ  «մե ծեր»  են ե ղել  Վա հան Մ խի-
թար յա նը, Է միլ Մ խե յա նը,  Սի մոն 
 Միր զո յա նը, Է միլ  Գաբ րիել յա նը, 
 Վա ղի նակ Գ րի գոր յա նը, այլք:
«Ոչ միայն ի րենց հե տաքր քիր դա-

սա խո սութ յուն նե րով, այլև կեր պա-
րով, նիստ ու կա ցով, մե ծութ յամբ են 

Բժշկի ուղին



նպաս տել իմ և  իմ շատ գոր ծըն կեր-
նե րի կա յաց մա նը»,- ա սում է զրու-
ցա կիցս:
 Չի մո ռա նում նաև այն գոր ծըն կեր-

նե րի մա սին, ո րոնց հետ աշ խա տել 
է տար բեր տա րի նե րի կտրված քով. 
 Մի խա յիլ Ա ղա ջա նով, Է լեո նո րա 
 Մի քա յել յան,  Դիա նա Գ ևորգ յան, 
 Լի լիա  Չի լին գար յան,  Նել լի  Մե լիք- 
Ա գա ևա, շատ ու րիշ ներ:

 Գաղտ նիք չէ, որ այ սօր կրթութ-
յան բնա գա վա ռում  շատ է 

խոս վում ու սա նող-դա սա խոս եր բեմ 
ոչ այն քան պարզ փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի մա սին: Այս հար ցում ևս  նա 
իր «եր կաթ յա»  դիր քո րո շում ու նի:
 « Դա րեր շա րու նակ բժիշ կը հա սա-

րա կութ յան ա մե նա կիրթ, ա մե նա-
զար գա ցած, ա մե նա հարգ ված ներ-
կա յա ցու ցիչ է, ո րը պետք է օ րի նակ 
ծա ռա յի բո լո րին»,- շեշ տում է եր կա-
րամ յա դա սա խո սը: Այս սկզբունքն 
ա ռա ջին կուր սում բժշկա կան քի միա 
սո վո րող ա պա գա բժիշկ նե րին չի 
զլա նում կրկնել:
Աշ խա տե լով 1-ին կուր սե ցի նե րի 

հետ՝ նրա ղե կա վա րած ամ բիոնն 
այս պի սով հայ և  օ տա րերկ րա ցի ու-
սա նող նե րին ոչ միայն ա ռար կա յին 
լավ ծա նո թաց նե լու, այլև կրթե լու, 
դաս տիա րա կե լու գոր ծա ռույթ ներ է 
ի րա կա նաց նում:  Տա րի ներ անց բազ-
մա թիվ են դեպ քե րը, երբ խստութ յան 
հա մար ի րեն ու սա նող նե րը շնոր հա-
կա լութ յուն են հայտ նել: Ա կա դե-
միա կան մթնո լոր տը, բարձ րա գույն 
ու սում ա կան հաս տա տութ յու նում 
ա վան դույթ նե րի ձևա վո րում ու 

պահ պա նու մը կրթութ յան բնա գա-
վա ռի վառ ներ կա յա ցու ցիչն անհ րա-
ժեշ տութ յուն է հա մա րում:

Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը բազ-
մա թիվ գի տա կան ըն կե րու-

թյուն նե րի և  խոր հուրդ նե րի ան դամ 
է, մարդ, ով հա ճույք է ստա նում 
ա մե նօր յա աշ խա տան քից, վստա-
հեց նում՝ իր ղե կա վա րած ամ բիո նի 
հա ջո ղութ յունն ա ռա ջին հեր թին մեկ 
մար դու պես աշ խա տե լու մեջ է:  Մեր 
հա մալ սա րա նի եր կա րամ յա ներ կա-
յա ցու ցի չը զե կու ցում ե րով հան դես է 
ե կել մի շարք մի ջազ գա յին գի տա ժո-
ղով ե րում: Ն րա ղե կա վա րութ յամբ 
ամ բիո նի ու սում ա կան և  գի տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը թևա կո խել է նոր 

ժա մա նա կաշր ջան: Վեր ջին տաս-
նամ յակ նե րում ամ բիո նում ի րա-
կա նաց վում են մի շարք գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ, կա տա րե լա-
գործ վում են դա սա վանդ ման մե թոդ-
նե րը, բարձ րաց վում է դա սա խոս նե րի 
ո րա կա վո րու մը, հրա տա րակ վում են  
ու սում ա կան տասն յակ դա սագր քեր 
ու ձեռ նարկ ներ:  Ամ բիո նում ա ռար-
կա նե րի ու սու ցում անց կաց վում է 
ընդ հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո-
լո գիա կան,  ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տետ նե րի ա ռա ջին կուր սի ու սա-
նող նե րի հա մար:

Ե ռա լե զու տար բե րա կով դա-
սա վանդ վում է եր կու ա ռար-

կա՝ կեն սա ֆի զի կա կան քի միա և 
 կեն սաօր գա նա կան քի միա, ո րոնք 
նա խա տես ված են ու սա նող նե րին 
ծա նո թաց նե լու կեն սա բա նա կան 
հա մա կար գե րում տե ղի ու նե ցող 

ֆի զի կա քի միա կան պրո ցես նե րին, 
նրանց դե րին և ն շա նա կութ յա նը: 
Ծ րագ րով նա խա տես ված թե մա տիկ 
նյութն ու սա նող նե րին մա տուց վում 
է դա սա խո սութ յուն նե րի, գործ նա-
կան աշ խա տանք նե րի և  լա բո րա տոր 
փոր ձե րի տես քով:  Հա մա ձայն ծրագ-
րա յին պա հանջ նե րի կի րառ վում է 
ինք նու րույն աշ խա տան քի ե ղա նա կը:  
 Գործ նա կան պա րապ մունք նե րի մի 
մասն են կազ մում լա բո րա տոր աշ-
խա տանք նե րը, ո րոնց ըն թաց քում ու-
սա նող նե րը ձեռք են բե րում քի միա-
կան լա բո րա տո րիա յում աշ խա տե-
լու փորձ, սո վո րում են ինք նու րույն 
կա տա րել պարզ գոր ծո ղութ յուն ներ:  
Ամ բիո նում գոր ծում է ու սա նո ղա կան 

գի տա կան խմբակ, ո րի ան դամ ե րը 
մաս նակ ցում են նաև փոր ձա րա րա-
կան հե տա զո տու թյուն նե րի անց կաց-
մա նը:

Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը մեծ 
ոգ ևո րութ յամբ է հի շում իր  

դոկ տո րա կան աշ խա տան քը, երբ 
Եր ևա նի նախ կին նուրբ բրդյա գործ-
վածք նե րի (« Կան վոլ նի»)  գոր ծա րա-
նի  կին աշ խա տակ ցու հի նե րի օ րի նա-
կով ևս  մեկ ան գամ անդ րա դար ձել է 
աղ մու կի ազ դե ցութ յա նը մար դու օր-
գա նիզ մի վրա, մաս նա վո րա պես՝ որ-
պես սթրե սի գոր ծոն: Իր հե ղի նա կած 
հե տա զո տութ յան ըն թաց քում պարզ-
վել է, որ գոր ծա րա նի աշ խա տակ ցու-
հի նե րի մոտ առ կա է հա կաօք սի դան-
տա յին հա մա կար գի խան գա րում: 
 Հա մա պա տաս խան հա կաօք սի-
դանտ նե րի կի րառ ման արդ յուն քում 
ար յան հե տա զո տութ յու նը ցույց է 

Մագդալինա Մելքոնյան



տվել, որ  վի տա մին  E-ի կի րա ռու մը 
բա րե լա վել է կա նանց ա ռող ջութ յու-
նը, ին չը նաև մեծ գո հու նա կութ յուն 
էր ա ռա ջաց րել աշ խա տակ ցու հի նե-
րի շրջա նում:  Կա տար ված հե տա-
զո տութ յու նը ձևա կերպ վել է որ պես 
պրակ տիկ գործ նա կան ա ռա ջարկ:

Վեր ջին տա րի նե րին բժշ կա կան 
քի միա յի ամ բիո նում զբաղ-

վում են գի տա կան մի շարք նոր ուղ-
ղութ յուն նե րի ու սում ա սիր մամբ:   
 Մաս նա վո րա պես՝ հան րա պե տութ-
յու նում  սին թեզ ված օր գա նա կան 
միա ցութ յուն նե րի հա կասթ րե սա յին, 
հա կաօք սի դան տա յին, հա կա հի պօք-
սիկ  հատ կութ յուն նե րի և դ րանց 
կի րառ ման արդ յու նա վե տութ յան 
ու սում ա սի րութ յամբ՝ աղմ ա յին 
սթրե սի պայ ման նե րում և  մի շարք 
նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ-
յուն նե րի մո դել նե րի վրա:

Անդ րա դառ նա լով եր կու տա րի 
անց 100-ամ յա կը բո լո րող հա-

րա զատ բժշկա կան հա մալ սա րա նին՝ 
 Մագ դա լի նա  Մել քոն յա նը չէր կա րող 
չհի շել նաև բո լո րին հայտ նի պա տե-
րազ մա կան, մութ ու ցուրտ 90-ա կան-
նե րի մա սին: Դժ վա րին տա րի նե րը, 
սա կայն, թույլ չտվե ցին, որ պես զի 
գո նե մեկ օր հա մալ սա րա նի աշ խա-
տանք նե րը դա դա րեն, հա կա ռա կը՝ 
սուղ պայ ման նե րում էլ աշ խա տա-
կից նե րը գա լիս էին աշ խա տան-
քի և  պատ վով կա տա րում ա պա գա 
բժիշկ ներ կրթե լու կար ևոր ա ռա քե-
լութ յու նը:
 Բժշ կա կան քի միա յի ամ բիո նի վա-

րի չը ներ կա յաց նում է ԵՊԲՀ աշ խա-
տա կից նե րի մի սե րունդ, ում կյանքն  
ու մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յունն ա վե լի քան կես դար է ան բա-
ժան է բժշկա կան մայր բու հից:

Մագ դա լի նա  Մել քոն յանն այն 
ման կա վարժ նե րից է, ո րի դեպ քում 
«խստութ յուն և  սեր» ոչ քի միա կան 
բա նաձևն ա ռա վել քան կի րա ռա կան 
է:  Նա խիստ է, պա հանջ կոտ, բայց և  
ար դա րա միտ:
«Ե թե տես նում եմ, որ ու սա նո ղը 

ձգտում է, աշ խա տում է իր վրա և  
որ ևէ բան ի րեն չի հա ջող վում, ա պա 
այդ դեպ քում չեմ կա րող չգնա հա-
տել  նրա ձգտու մը, ինքն իր վրա աշ-
խա տե լու մեծ ցան կութ յու նը:  Բայց 
խիստ եմ այն ու սա նող նե րի նկատ-
մամբ, ով քեր ժա մա նա կը չեն գնա-
հա տում և  ջանք չեն թա փում լավ սո-
վո րե լու հա մար»,- նկա տում է տի կին 
 Մել քոն յա նը:

Կար գա պա հա կան հար ցե րը 
տաս նամ յակ ներ շա րու նակ 

նրա ու շադ րութ յան կենտ րո նում են: 
Այ սօր նա ակ տի վո րեն ներգ րա ված է 
նաև ԵՊԲՀ ռեկ տո րի նա խա ձեռ նութ-
յամբ ստեղծ ված  կար գա պա հա կան 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րում: 

Ն րա գնա հատ մամբ՝ հա մալ սա րա-
նա կան այս նոր կա ռույ ցը ու սա նող-
նե րի ու աշ խա տա կից նե րի կող մից 
բարձ րաց ված խնդիր նե րը վեր հա-
նող,  ի րա վունք ներն ու պա տաս խա-
նատ վու թյու նը սահ մա նող կար ևոր 
օ ղակ է:
Ոչ միայն բժշկա կան քի միա յի, այլև 

յու րա քանչ յուր գի տա կան աս պա րե-
զում սե փա կան աշ խա տան քը սի-
րե լը կար ևոր նա խա պայ ման է:  Նա 
ա ռաջ նորդ վում է այս սկզբուն քով, 
ինչ պես նաև մարդ կա յին այնպիսի 
ար ժեք նե րով, ո րոնց առ կա յութ յու նը 
թե՛ ա ռօր յա կյան քում, թե՛ սե րունդ-
ներ կրթե լու գոր ծում պար տա դիր 
պայ ման են:

 Նա խագ ծի հե ղի նակ`  
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Լու սան կար նե րը՝  
ՄԱԳԴԱԼԻՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ

անձ նա կան ար խի վից
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ԱՆԵՍԹԵԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻԵՎ

ՌԵԱՆԻՄԱՏԱԼՈԳԻԱՅԻՈԼՈՐՏՈՒՄ

ԻՐԻՆԱՄԱԼԽԱՍՅԱՆԻՆԷՔՍՏՐԻՄԻ

ՀՄԱՅՔՆԷԳՐԱՎՈՒՄ

Ա նես թե զիո լո գիան և ռեա նի մա-
տա լո գիան ա ռող ջա պա հութ յան 
ա մե նա բարդ և միա ժա մա նակ ա մե-
նա պա հանջ ված ուղ ղութ յուն նե րից 
են, ա ռանց ո րոնց անհ նար է պատ-
կե րաց նել ժա մա նա կա կից բժշկութ-
յու նը: Ա նես թե զիո լո գիա յի զար-
գաց մամբ է պայ մա նա վոր ված նաև 
վի րա բու ժութ յան մեջ նո րա րա րութ-
յուն նե րի ներդ րու մը:  Ա րագ կողմ-
նո րոշ վե լու կա րո ղութ յուն, տրա-
մա բա նութ յուն, ա ռար կա յա կան 
մտա ծո ղութ յուն և ա մե նա կար ևո րը՝ 
խո րը գի տե լիք ներ. այս մաս նա գի-
տութ յու նը տար բեր վում է բժշկա գի-
տութ յան մյուս ուղ ղութ յուն նե րից: 
Այս տեղ պա տաս խա նատ վութ յան 
բարձր զգա ցու մը ոչ միայն  ա ռաջ-
նա յին, այլև պար տա դիր պա հանջ 
է: ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա հո բել յա նին 
ըն դա ռաջ ի րա կա նաց վող «Բժշ կի 
ու ղին» շար քը գար նա նա յին տո նե-
րի առ թիվ մեր հա մալ սա րա նի կին 
բժիշկ-գիտ նա կան նե րի մա սին է:

Ա մե նից լավ գի տի մար դու 
կյան քը փրկե լու 

 յու րա քանչ յուր րո պեի 
 թանկ գի նը 

ԵՊԲՀ ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին-
տեն սիվ թե րա պիա յի ամ բիո նի վա-
րիչ, « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան  
բժշկա կան հա մա լի րի անզ գա յաց-
ման և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի ծա-
ռա յութ յան ղե կա վար, բժշկա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Ի րի նա 
 Մալ խաս յա նը այն բժիշկ նե րից է, 
ով անձ նա զոհ նվիր ված է մաս-
նա գի տութ յա նը:  Տաս նամ յակ նե րի 
բա վա կա նին բարդ աշ խա տան քի 
հետ ևում ա ռա ջին հեր թին մարդ-
կա յին ճա կա տագ րերն են:  Մար դու 
կյան քը փրկե լու գոր ծում ա ռա ջին 
հա յաց քից ոչ այն քան կա նա ցի 
մաս նա գի տութ յուն ընտ րած բժիշկն 
ա մե նից լավ գի տի յու րա քանչ յուր 
րո պեի թանկ գի նը:
 Ֆիզ մաթ դպրո ցի շրջա նա վար-

տը չէր պատ կե րաց նի, որ բժիշկ 
է դառ նա լու: Ա պա գա մաս նա գի-
տութ յունն ընտ րե լու հար ցում իր 
վրա ազ դել է մայ րի կի և ն րա բժիշկ 

ըն կե րու հու կար ծի քը: Ըն դուն վե-
լու ա ռա ջին տա րում, ինչ պես ինքն 
է ա սում «բա րե հա ջող» կտրվել է, 
սա կայն հա ջորդ տա րի դպրո ցը 
ոս կե մե դա լով ա վար տած Ի րի նա 
 Մալ խաս յա նի հա մար բժշկա կան 
ինս տի տուտ ըն դուն վելն ար դեն 
պատ վի հարց էր: Եր րորդ կուր սի 
սկզբից, երբ ուս ման գոր ծըն թա-
ցը լսա րա նից տե ղա փոխ վել է կլի-
նի կա ներ, ա պա գա ա նես թե զիո-
լոգ-ռեա նի մա տո լո գը հաս կա ցել է, 
որ բժշկութ յունն այն քան էլ խորթ 
չէ ի րեն: Կ լի նի կա կան մթնո լոր տի 
հետ ա ռա ջին ծա նո թութ յու նը Եր-
ևա նի 3-րդ կ լի նի կա կան հի վան դա-
նո ցում էր, ուր ա պա գա բժիշկ նե րը 
սկսել են պրո պեդև տի կա ու սում-
նա սի րել:
« Կար ծես ու ղե ղումս մի բան կա-

տար վեց, ա ռա ջա ցավ կա րեկ ցան-
քի, գթասր տութ յան զգա ցում դե պի 
տա ռա պող հի վանդ ը, ով  ցա վե-
րի մեղ մաց ման և  բուժ ման կա րիք  
ու ներ»,-պատ մում է բժիշկ-գիտ նա-
կա նը:

Պ րո ֆե սո րի հա րա զատ նե-
րի ու բա րե կամ ե րի շրջա-

նում շատ են ան վա նի բժիշկ նե րը, 
սա կայն ըն տա նի քի ան դամ ե րը 
բժիշկ չէին: Ն րա մայ րը՝  Գա լի նա 
 Մալ խաս յա նը, կեն սա բան էր, հայ-
րը՝ Է դո ւարդ  Մալ խաս յա նը, երկ-
րա բան, երկ րա բա նահան քա բա-
նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, Սո վե տա կան Միութ յու-
նից ե զա կի  մի ջազ գա յին երկ րա բա-
նութ յան կո մի տեի իս կա կան ան-
դամ, ԽՍՀՄ  Պետ րոգ րա ֆիա կան 
կո մի տեի ան դամ։ 1976 թվա կա նից 
զբա ղեց րել է  Կով կա սի մի նե րա-
լա յին հում քի ինս տի տու տի հայ-
կա կան մաս նաճ յու ղի ղե կա վա րի 
պաշ տոն։ 

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ 
 Մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-

յան եր կար տա րի նե րը  Ի րի-
նա  Մալ խաս յա նը նվի րել է մեր 
երկ րում ա նես թե զիո լո գիա յի և 

Բժշկի ուղին



 ռեա նի մա տո լո գիա յի զար գաց մա-
նը, սե փա կան օ րի նա կով նպաս տել 
ո լոր տի ա ռա ջըն թա ցին:

1978-ին ա վար տել է Եր-
ևա նի բժշկա կան ինս-

տի տու տը, 1978–1979  ան ցել է ին-
տեր նա տու րա « Կար դիո լո գիա» 
մաս նա գի տութ յամբ՝ Եր ևա նի № 
1 շտապօգ նութ յան հի վան դա նո-
ցում, ո րի ա վար տից հե տո ՀՀ ԱՆ 
ու ղեգ րով 1979-1983թթ.  աշ խա-
տել է որ պես բժիշկ-սրտա բան 
 Մա սի սի շր ջա նա յին հի վան դա-
նո ցում: Ն րան էր վստահ ված ին-
ֆարկտ ե րով  հի վանդ նե րի բու ժու-
մը:   Հե տաքրք րա կան է, որ ըն կե-
րու հին, ով նույն պես աշ խա տում էր 
 Մա սի սում, ա նես թե զիո լոգ-ռեա նի-
մա տո լոգ էր: Ե րի տա սարդ բժիշկ-
նե րը հա ճույ քով օգ նում էին ի րար 
աշ խա տան քա յին գոր ծըն թա ցում: 
 Հա րա կից մաս նա գի տութ յան հետ 
առն չութ յու նը, մաս նակ ցու թյու նը 
անզ գա յա ցում ե րին ե րի տա սարդ 
մաս նա գե տի մոտ ձևա վո րե ցին 
հե տաքրք րութ յուն դե պի նոր նեղ 
մաս նա գի տա ցում:

Շր ջա նա յին հի վան դա նո ցում 
պայ մա նագ րա յին աշ խա-

տան քի ա վար տից հե տո Ի րի-
նա  Մալ խաս յա նը 1983 -ից ըն-
դուն վել է աշ խա տան քի որ պես 
բժիշկ-ռեա նի մա տո լոգ ՍՍՀՄ-ի 
ԲԳԱ հա մա միու թե նա կան վի րա-
բու ժութ յան  գի տա կան  կենտ րո նի 
Եր ևա նի մաս նաճ յու ղում, իսկ 
1984-1986թթ. ան ցել է կլի նի կա-
կան օր դի նա տու րա՝ «Ա նես թե-
զիո լոգիա և  ռեա նի մա տո լո գիա»  
մաս նա գի տութ յամբ ԽՍՀՄ-ի ԲԳԱ 
 Հա մա միու թե նա կան վի րա բու-
ժութ յան  գի տա կան  կենտ րո նում,  
 Մոսկ վա յում:

1986 -ից մինչև 2001թ. զբա-
ղեց րել է «Է րե բու նի» 

բժշկա կան կենտ րո նի ա նես թե զիո-
լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի 
բա ժան մուն քի ա վագ օր դի նա տո րի 
պաշ տո նը: 1984-1992թթ. բազ միցս 
վե րա պատ րաստ վել է «Ա նես թե-
զիո լո գիա-ռեա նի մա տո լո գիա» 
մաս նա գի տութ յամբ ԽՍՀՄ ԲԳԱ 
 վի րա բու ժութ յան հա մա միու թե նա-
կան գի տա կան կենտ րո նում, Ա.Ն. 
 Բա կուլ ևի ան վան սր տա նո թա յին 
վի րա բու ժութ յան հա մա միու թե նա-
կան կենտ րո նում ( Մոսկ վա), ԽՍՀՄ 
ԲԳԱ  փոխ պատ վաստ ման և  ար-
հես տա կան օր գան նե րի գի տա-
հե տա զո տա կան ինս տի տու տում 
( Մոսկ վա),  Մոսկ վա յի Մ.Ֆ. Վ լա դի-

միրս կու ան վան շր ջա նա յին գի տա-
հե տա զո տա կան կլի նի կա կան ինս-
տի տու տում (MOНИКИ),  Վիլն յու սի 
ազ գա յին սրտա նո թա յին վի րա-
բու ժութ յան կենտ րո նում ( Լիտ վա), 
ինչ պես նաև  Կի ևի սրտա նո թա յին 
վի րա բու ժու թյան գի տա կան կենտ-
րո նում (Ուկ րաի նա ):
1994-1995թթ. վե րա պատ րաստ-

վել է  Փա րի զի «HENRI MON-
DOR» հոս պի տա լում (Ֆ րան սիա)՝ 
« Վե րա կեն դա նա ցում և  ին տեն սիվ 
թե րա պիա» մաս նա գի տութ յամբ: 
 Տար բեր տա րի նե րի մաս նա գե տը 
պա տաս խա նա տու պաշ տոն ներ 
է զբա ղեց րել հան րա պե տութ յան 
ա ռա ջա տար բժշկա կան կենտ րոն-
նե րում:

2002-2007թթ. զբա ղեց րել է 
2-րդ  բժշկա կան միա-

վոր ման ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին-
տեն սիվ թե րա պիա յի բա ժան մուն-
քի վա րի չի պաշ տո նը, իսկ 2007 -ից 
մինչև 2011-ը՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ-
յան նա խա րա րութ յան վ աս ված-
քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի 
գի տա կան կենտ րո նի ա ռա ջա տար 
գի տաշ խա տո ղի և ա նես թե զիո լո-
գիա յի և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի 
ծա ռա յութ յան ղե կա վա րի պաշ տո-
նը: 
1999-ին բ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Գա գիկ 

Գ նու նու Մ խո յա նի կող մից  ԵՊԲՀ-
ում «Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ-
րո նի կլի նի կա կան բա զա յի վրա 
հիմ ադր վեց ա նես թե զիո լո գիա-
յի, ռեա նի մա տո լո գիա յի և  ին տեն-
սիվ թե րա պիա յի ամ բիո նը, ո րը ոչ 
միայն բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի ու սա նող նե րին ծա նո թաց նում 
է ա ռար կա յի հի մունք նե րին, այլև 
պատ րաս տում է կադ րեր, ով քեր 
կա րո ղա նում են ցու ցա բե րել գե րա-
զանց արդ յունք ներ՝ աշ խա տե լով 
կրի տի կա կան վի ճակ նե րի բժշկութ-
յան բո լոր չորս բնա գա վառ նե րում` 
ա նես թե զիո լո գիա, ին տեն սիվ թե-
րա պիա (ռեա նի մա տո լո գիա), ան-
հե տաձ գե լի բժշկութ յուն և  ա ղետ-
նե րի բժշկութ յուն:   Մեծ է պրո ֆե սոր 
Մ խո յա նի ներդ րու մը մեր հան րա-
պե տութ յունում ա նես թե զիո լո գիա յի 
և  ին տեն սիվ թե րա պիա յի զար գաց-
ման գոր ծում:

Ի րի նա Է դո ւար դի  Մալ խաս յա նը 
հան դի սա ցել է պրո ֆե սոր 

Մ խո յա նի հետ հա մա տեղ ամ բիո նի 
հիմ ա դիր նե րից մե կը և  2011 թվա-
կա նից նրան է վստահ ված ամ բիո-
նի, ինչ պես նաև « Հե րա ցի» հա մալ-
սա րա նա կան  բժշկա կան հա մա-

լի րի անզ գա յաց ման և  ին տեն սիվ 
թե րա պիա յի ծա ռա յութ յան ղե կա-
վա րու մը:

 
Կան զգա ցո ղութ յուն ներ, 

ո րոնք բա ռե րով հնա րա վոր 
չէ փո խան ցել 

Ա նես թե զիո լո գիան և ռեա նի մա-
տո լո գիան բժշկի առջև դնում են 
հան րա գի տա րա նա յին գի տե լիք ներ 
ու նե նա լու հրա մա յա կա նը. շատ լավ 
տե ղե կաց ված լի նել տա րա տե սակ 
հի վան դութ յուն նե րի և  ա մե նա կար-
ևո րը՝ մար դու բո լոր օր գան-հա մա-
կար գե րի գոր ծու նեութ յան մա սին: 
Ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա մեն 
օր առնչ վում են տար բեր հի վան-
դութ յուն նե րի և վ աս վածք նե րի, 
ծայ րա հեղ ծանր, դե կոմ պեն սաց-
ված վի ճակ նե րին: Ն րանց աշ խա-
տան քը վե րա բե րում է թե՛ վի րա հա-
տա կան մի ջամ տութ յուն նե րին, թե՛  
այլ պա թո լո գիա նե րի ըն թաց քին: 
Այս ո լոր տում եր կա րամ յա աշ խա-

տան քը կո փում է մաս նա գե տին: 
Ի րի նա  Մալ խաս յա նին ճա նա չող նե-
րը վստա հա բար կփաս տեն, որ նա 
աչ քի է ընկ նում իր պա հանջ կո տութ-
յամբ, եր բեմ ո րոշ ի րա վի ճակ նե-
րում կա րող է ան զի ջում լի նել, բայց 
ոչ՝ դա ժան:  Խոս տո վա նում է, որ 
տաս նամ յակ նե րի փոր ձը նրա մեջ 
չի փո խել դի մա ցի նին կա րեկ ցե լու 
կա րո ղութ յու նը, ինչն ան չափ կար-
ևոր է յու րա քանչ յուր բժշկի աշ խա-
տան քում: Իսկ «եր կաթ յա» բնա-
վո րութ յու նը ձևա վոր վել և  կոփ վել 
է մեծ պա տաս խա նատ վութ յան, 
գեր ծան րա բեռն ված աշ խա տան քի 
և  ան քուն գի շեր նե րի արդյունքում:  

Մաս նա գի տա կան ու ղին 
ներ կա յաց նե լիս Ի րի նա 

 Մալ խաս յա նը հի շում է, թե ինչ պես 
1988 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 7-ին՝ 
իր եղ բոր ծննդյան օ րը, նա լսում է 
հայ տա րա րութ յուն այն մա սին, որ 
բո լոր բժիշկ նե րին կան չում են բուժ-
հաս տա տութ յուն ներ:  Նա ևս շ տա-
պում է մաս նա գի տա կան պարտ քը 
կա տա րե լու:  Պարտ քը սխրանք հա-
մա րելն այս դեպ քում վե րամ բարձ 
չի հնչի: Բ ժիշ կը  մտնում է հի վան-
դա նոց դեկ տեմ բե րի 8-ին, բայց 
հնա րա վո րութ յուն է ու նե նում տուն 
գնալ միայն հուն վա րի 10-ին: Այդ 
օ րե րի ապ րում ե րը, հայ և  հե տա-
գա յում ի րենց տար բեր երկր նե րից 
միա ցած բժշկա կան ին տեր նա ցիո-

Բժշկի ուղին



նալ թի մե րի տե սածն ու ա րա ծը, 
ինչ պես ա սում են, թույլ նյար դե րի 
հա մար չեն, կան զգա ցո ղութ յուն-
ներ, ո րոնք բա ռե րով հնա րա վոր չէ 
փո խան ցել...
«Էքստ րի մի հմայ քը՝ սուր 

զգացողություններ, ակ տիվ գոր-
ծո ղութ յուն ներ, գե րակ տիվ աշ-
խա տանք, ա րագ մտա ծե լու և  ո րո-
շում եր կա յաց նե լու կա րո ղութ յուն,  
քրո նի կա կան հոգ նա ծութ յուն, քնի 
պա կաս, հեր թա պա հութ յուն ներ..»,-  
աշ խա տան քի ման րա մաս ներն է 
նկա րագ րում ան վա նի բժիշ կը, ով 
ժա մա նա կի մեծ մասն անց կաց նում 
է կլի նի կա կան մթնո լոր տում: Այս-
պի սի ապ րե լա կեր պը փո խա կերպ-
վում է կյան քի բնա կա նոն ռիթ մի, 
ա ռանց ո րի այլևս հնա րա վոր չէ 
պատ կե րաց նել օ րը:

Ոչ միայն այս նեղ մաս նա գի-
տա ցում ընտ րած նե րին, 

այլև առ հա սա րակ բժիշկ դառ նա-
լու ցան կութ յուն ու նե ցող նե րին նա 
խոր հուրդ է տա լիս հար ցին մո տե-
նալ մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ, 
քա նի որ հե տա գա տա րի նե րին ժա-
մա նա կի մեծ մա սը պետք է նվիր վի 
մաս նա գի տութ յա նը:  Անձ նա կան 
ժա մա նա կի բա ցա կա յութ յան փոր-
ձութ յու նը հո գե բա նո րեն ոչ բո լորն 
են ի զո րու հաղ թա հա րել:
Նա այն կլի նի ցիստ նե րից է, ով հա-

ջո ղութ յամբ հա մա տե ղում է պրակ-
տիկ բժշկութ յու նը գի տա ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նեութ յան հետ:  
Պ րո ֆե սո րի գի տա կան աշ խա-
տանք նե րը վե րա բե րում են թո քե-
րի ար հես տա կան օ դա փո խութ յան 
օ ժան դակ ե ղա նակ նե րին և շն չա ռա-

կան դիսթ րես-հա մախ տա նի շի ու 
տար բեր ծագ ման շնչա ռա կան ան-
բա վա րա րութ յունների բուժ մա նը, 
սահ մա նա յին վի ճակ նե րի բժշկա-
կան կա ռա վար ման սկզբունք նե-
րին: Ա վե լի քան 140 տպագր ված 
գի տա կան աշ խա տանք նե րի հե ղի-
նակ և  հա մա հե ղի նակ է:

Ան վա նի մաս նա գե տը 1977-
2002թթ. ՀՀ ա նես թե զիո լոգ-

նե րի և  ռեա նի մա տո լոգ նե րի ըն կե-
րակ ցութ յուն նե րի փոխ նա խա գահն 
էր, 2004-ից ա մո քիչ բուժ ման և 
 ցա վի բուժ ման հայ կա կան ըն կե-
րակ ցութ յան փոխ նա խա գա հը, 
2000թ.  Մի ջազ գա յին ա կա դե միա-
կան և  ԱՊՀ երկր նե րի մի ջազ գա յին 
խորհր դի շնչա ռա կան հի վան դութ-
յուն նե րի բուժ ման գծով ըն կե րակ-
ցութ յան, այլ մի ջազ գա յին միա վո-
րում ե րի  ան դամ է:

Բ ժիշկ-գիտ նա կա նը ԵՊԲՀ հո-
գա բար ձու նե րի խորհր դի ան-

դամ է, ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն 
ու նի նաև հա մալ սա րա նա կան և  
ա ռող ջա պա հա կան մի շարք այլ 
խոր հուրդ նե րի աշ խա տանք նե-
րում: 1995-ին ին տեն սիվ թե րա-
պիա յի աս պա րե զում նվա ճում ե րի 
հա մար պարգ ևատր վել է «HENRI 
MONDOR» ոս կե մե դա լով (Ֆ րան-
սիա,  Փա րիզ), 2015-ին ՀՀ ա ռող-
ջա պա հութ յան, բժշկա գի տութ յան 
զար գաց ման բնա գա վա ռում մա-
տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի, ինչ պես 
նաև կրթութ յան ո լոր տում ու նե ցած 
ձեռք բե րում ե րի հա մար ար ժա նա-
ցել է պե տա կան պարգ ևի՝ «Մ խի-
թար  Հե րա ցի» մե դա լի:
Իր կրտսեր գոր ծըն կեր նե րի շար-

քում Ի րի նա  Մալ խաս յա նը տես-
նում է փայ լուն մաս նա գետ ներ, 
ով քեր կոմ պե տենտ բժիշկ դառ նա-
լու ձգտում ու նեն:  Հա յաս տա նում, 
Ար ցա խում և  ար տերկ րում տասն-
յակ հա մա գու մար նե րի, մաս նա-
գի տա կան հա վաք նե րի, գի տա-
ժո ղով ե րի մա սին պատ մող իր և 
 գոր ծըն կեր նե րի լու սան կար նե րը 
նա մեր խնդրան քով  ներ կա յաց-
նում է ա ռա ջին ան գամ:   Ինչ պես 
շնոր հա կալ մարդ, նա չի մո ռա նում 
իր ու սու ցիչ նե րին: ԵՊԲՀ ա նես-
թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ թե-
րա պիա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
 Ռի տա  Թով մա սի  Վի րաբ յա նին, ով  
 Հա յաս տա նում այս ո լոր տի ա ռա-
ջին գի տութ յուն նե րի դոկ տորն է:
 Ռի տա  Վի րաբ յա նը մեծ ա վանդ  

ու նի մեր երկ րում մաս նա գետ նե րի 
մի քա նի սե րունդ նե րի պատ րաստ-
ման գոր ծում:   Սի րե լի ու սուց չի հետ 
լու սան կարն իր մշտա կան տեղն  
ու նի Ի րի նա  Մալ խաս յա նի հի վան-
դա նո ցի աշ խա տա սեն յա կում, ո րը 
նաև ար վես տի հե տաքր քիր շնչով է 
ո ղող ված: 
 Վաղ ա ռա վոտ յան ըն դա մե նը մեկ 

գա վաթ սուրճ, և բժշ կին կրկին 
սպա սում է սիր ված աշ խա տան քը, 
մարդ կա յին կյան քեր փրկե լու ա մե-
նօր յա մար դա սի րա կան ծա ռա յութ-
յու նը: 

 Հե ղի նակ ` 
ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Լու սան կար նե րը՝  
ԻՐԻՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆԻ  

անձ նա կան ար խի վից

Իրինա Մալխասյան



Ծնվել է Եր ևա նում: Վ. Չ կա լո-
վի ան վան միջ նա կարգ դպրո-

ցը 1950 թվա կա նին ա վար տե լուց 
հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի բժշկա-
կան ինս տի տու տի բուժպ րո ֆի լակ-
տիկ ֆա կուլ տետ: 1956 թվա կա նին 
նո րա վարտ բժիշկն աշ խա տան քի 
է անց ել Եր ևա նի ման կա կան 2-րդ 
 հի վան դա նո ցում, որ տեղ ստա նում է 
ման կա բույ ժի մրտութ յուն՝ օր դի նա-
տո րի պաշ տո նում:
1958 թվա կա նին Վ. Աստ վա ծատր-

յա նը ըն դուն վում է  Մոսկ վա յի Ն.Ի. 
 Պի րո գո վի ան վան 2-րդ բժշ կա կան 
ինս տի տու տի աս պի րա նու րան, որ-

տեղ խո րաց նոմ է ման կա բու ժութ-
յան բնա գա վա ռում իր գի տե լիք նե րը: 
 Միա ժա մա նակ զբաղ վե լով գի տա-
հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յամբ 
և 1961 թվա կա նին ամ փո փե լով իր 
հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե-
րը՝ պաշտ պա նում է թեկ նա ծո ւա կան 
ա տե նա խո սութ յուն, ա պա որ պես 
ա սիս տենտ սկսում է իր գի տա ման-
կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը 
Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տում՝ 
բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման ֆա-
կուլ տե տի ման կա բու ժութ յան ամ բիո-
նում: 1963 թվա կա նին, երբ այդ ֆա-
կուլ տե տի բա զա յի վրա հիմ ադր վում 

է Եր ևա նի բժիշկ նե րի կա տա րե լա-
գործ ման ինս տի տու տը, Վ. Աստ վա-
ծատր յա նը նույն պաշ տո նով տե ղա-
փոխ վում է նո րաս տեղծ ինս տի տուտ, 
որ տեղ 1965 թվա կա նին ստա նում է 
դո ցեն տի պաշ տոն: 1967-1971թթ. այդ 
ինս տի տու տում նա միա ժա մա նակ 
աշ խա տել է որ պես դե կան:
1968 թվականին դոկտորական թեզ 

պաշտպանած  Վի լեն Աստ վա ծատր-
յա նը 1970 թվականին նշա նակ վում 
է բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ ման 
ինս տի տու տի ման կա բու ժութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ, իսկ 1 տա րի անց, 
ընտր վե լով բժշկա կան ինս տի տու տի 
հոս պի տա լա յին ման կա բու ժութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ, ղե կա վա րում է նոր 
հիմ ադր ված ամ բիո նը և ն րան կից 
գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո-
րիան՝ դրանք դարձ նե լով ինս տի տու-
տի ա ռա ջա տար օ ղակ ներ:
1973 թվա կա նին Վ. Աստ վա ծատր յա-

նը նշա նակ վում է  բժշկա կան ինս տի-
տու տի ու սում ա կան աշ խա տանք նե-
րի գծով պրո ռեկ տոր, 2 տա րի անց՝ 
ռեկ տոր և 12 տա րի ղե կա վա րում է 
Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տը՝ 
հան դես բե րե լով բժշկա կան բարձ-
րա գույն կրթութ յան կազ մա կերպ չի 
ու նա կութ յուն ներ և  վար պե տութ յուն, 
ո րոնք էլ ա վե լի բարձ րաց րին բժշկա-
կան ինս տի տու տի հե ղի նա կութ յունն 
ու վար կը ոչ միայն  Հա յաս տա նում, 
այլև  Խորհր դա յին  Միութ յու նում:
Որ պես բժիշկ-գիտ նա կան՝ մեծ էր 

նրա դե րը ման կա բու ժութ յան բնա-
գա վա ռում: Ան վա նի ման կա բույ ժը 

Դեպի 100-ամյակ

ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆՏԱՐԻ՝ԲԺՇԿԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻԱՄԵՆԱԵՐԿԱՐԱՄՅԱ

ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

2018 թվա կա նը հո բել յա նա կան է բժշկա կան հա մալ սա րա նի եր կու ա մե նաեր կա րամ յա ռեկ տոր նե րի՝  Վի լեն 
Ար մե նի Աստ վա ծատր յա նի և  Վի լեն  Պա րույ րի  Հա կոբ յա նի հա մար:
Այս տա րի լրա նում են բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յան ան վա նի գոր ծիչ, ԽՍՀՄ, այ նու հետև՝ ՌԴ ԲԳԱ 

թղթա կից-ան դամ, գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վ.Ա. 
Աստ վա ծատր յա նի 85 և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի, ինչ պես 
նաև մի ջազ գա յին 6 այլ ա կա դե միա նե րի ան դամ,ա կա դե մի կոս, ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յան ան դամ (2000-
2016թթ.), ՀՀ ԳԱԱ բնա կան գի տութ յուն նե րի բա ժան մուն քի ա կա դե մի կոս-քար տու ղար (2006-2016թթ.), ՀՀ 
ԳԱԱ նա խա գա հի խորհր դա կան (2016 թվա կա նից), բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, բժշկա-
կան ծա ռա յութ յան գնդա պետ Վ.Պ.  Հա կոբ յա նի 80-ամ յա հո բել յան նե րը:
 Չա փա զանց մեծ է բժշկա կան հա մալ սա րա նի վե րոնշ յալ ե րախ տա վոր նե րի ա վան դը մեր բու հի կա յաց ման և 

 զար գաց ման գոր ծում: Ինչ խոսք՝ ման րա մասն ներ կա յաց նել նրանց գոր ծու նեութ յու նը մեկ հրա պա րակ ման 
սահ ման նե րում հնա րա վոր չէ, սա կայն հնա րա վոր է ընդգ ծել նրանց պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում ի րա կա-
նաց ված այն կար ևո րա գույն մի ջո ցա ռում ե րը և ծ րագ րե րը, ո րոնց արդ յուն քում նաև նրանց պաշ տո նա վար-
ման տա րի նե րին բժշկա կան ինս տի տու տը, այ նու հետև՝ Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նը  գտնվել է հան րա պե տութ յան բու հա կան հա մա կար գի ա մե նաա ռա ջին նե րի շար քում: 

  Վի լեն Ար մե նի Աստ վա ծատր յա ն



մի քա նի տա րի ղե կա վա րել է հան-
րա պե տութ յան պուլ մո նո լո գիա կան 
ման կա կան կենտ րո նը՝ ա մուր հիմ-
քե րի վրա դնե լով այդ բու ժա կան 
կենտ րո նում կա տար վող բուժ կան-
խար գե լիչ աշ խա տան քը, միա ժա-
մա նակ պատ րաս տե լով կադ րեր և 
դ րանց մաս նա կից դարձ նե լով ոչ 
միայն կլի նի կա կան, այլև գի տա կան 
գոր ծու նեութ յա նը:  Հի շա տա կութ յան 
ար ժա նի էին նաև Վ. Աստ վա ծատր-
յա նի ղե կա վա րութ յամբ կա տար-
վող գի տա կան հե տա զո տութ յուն-
նե րը: Իր աշ խա տա կից նե րի հետ 
նա զգա լի աշ խա տանք է կա տա րել 
բա ցա հայ տե լու ին տեր ֆե րո նի և 
դ րա ո րոշ խթա նիչ նե րի ազ դե ցութ-
յու նը ման կա կան այն պի սի ծանր 
և  տա րած ված հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման և  ախ տո րոշ ման գոր ծում, 
ինչ պի սիք են սուր ռես պի րա տոր 
հի վան դութ յուն նե րը:  Գի տա կան աշ-
խա տանք նե րի և կ լի նի կա կան փոր-
ձար կում ե րի ըն թաց քում ստաց-
վե ցին գո հաց նող տվյալ ներ, և 
 գիտ նա կա նը հա սավ այն բա նին, որ 
մի քա նի ան գամ նվա զեց հի վան դա-
ցութ յան թի վը ինչ պես ման կա կան 
կո լեկ տիվ ե րում, այն պես էլ ման-
կա կան հի վան դա նոց նե րում: Կ լի նի-
կա նե րում ստաց ված արդ յունք նե րի 
մա սին 1974 թվա կա նին Վ. Աստ վա-
ծատր յա նը զե կու ցու մով հան դես 
ե կավ  Վար շա վա յում տե ղի ու նե ցած 
մի ջազ գա յին կոնգ րե սում, ո րը նվիր-
ված էր վա րա կիչ և  ման կա բու ժա կան 
հի վան դութ յուն նե րին՝ ար ժա նա նա-
լով ունկն դիր նե րի  բարձր գնա հա-
տա կա նին:
Ի մու նա բա նութ յան՝ որ պես գի-

տութ յան, բուռն զար գա ցու մը մեծ 
հե տաքրք րութ յուն էր ա ռա ջաց րել 
նաև կլի նի ցիստ նե րի, մաս նա վո-
րա պես ման կա բույժ նե րի շրջա նում, 
ո րոնք նույն պես ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցում էին ի մու նա բա նա կան հար-
ցե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րին: 
 Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի ի մու նա-
բա նա կան ա ռա ջին հե տա զո տութ յու-
նը պատ կա նում է Վ. Աստ վա ծատր-
յա նին և ն րա աշ խա տա կից նե րին: 
Ան վա նի բժիշ կը իր մեջ հա ջո ղութ-
յամբ հա մակ ցե լով ման կա բույ ժի, 
գիտ նա կա նի և  ման կա վար ժի լա վա-
գույն հատ կա նիշ նե րը և  ամ փո փե լով 
բազ մամ յա գի տա ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նեութ յան փոր ձը՝ գրել և 1975 
թվա կա նին հրա տա րա կել է բժշկա-
կան բարձ րա գույն ու սում ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի հա մար նա-
խա տես ված « Ման կա կան հի վան-
դութ յուն ներ» դա սա գիր քը, ո րը հան-
րա պե տութ յու նում ոչ միայն ա ռա ջինն 
էր, այլև լուրջ ներդ րում էր ման կա-

բու ժա կան գի տա կան գրա կա նութ-
յան մեջ: Այդ աշ խա տութ յան հա մար 
1976 թվա կա նին Վ. Աստ վա ծատր-
յանն ար ժա նա ցավ ՀԽՍՀ պե տա կան 
մրցա նա կի: Ի դեպ՝ նա  Հա յաս տա նի 
բժիշկ-գիտ նա կան նե րից ա ռա ջինն 
էր, որ ար ժա նա ցավ այդ պատ վա-
բեր մրցա նա կին:  Մեծ ճա նա չում են 
գտել նաև  Վի լեն Աստ վա ծատր յա-
նի «Ա ռողջ մա նուկ», «Բժշ կա կան 
է թի կա» գրքե րը, «Կ լի նի կա կան 
ման կա բու ժութ յուն» և «Ե րե խա նե-
րի պար բե րա կան հի վան դութ յու նը» 
աշ խա տութ յուն նե րը:  Շուրջ 30 տա-
րի ղե կա վա րե լով ման կա բու ժութ յան 
ամ բիո նը՝ նա զգա լիո րեն նպաս տել 
է ման կա բու ժա կան կադ րե րի պատ-
րաստ մա նը, ինչ պես նաև ման կա բու-
ժութ յան՝ որ պես բժշկութ յան կար ևո-
րա գույն բնա գա վա ռի զար գաց մա նը:
1976 թվա կա նից նա ղե կա վա րել է 

 Հա յաս տա նի ման կա բույժ նե րի գի-
տա կան ըն կե րութ յու նը, այ նու հետև՝ 
ե րե խա նե րի պահ պան ման ա սո ցիա-
ցիան, եր կար տա րի ներ ե ղել է Ման-
կա բույժ նե րի հա մա միու թե նա կան 
գի տա կան ըն կե րութ յան վար չութ յան 
ան դամ, ԽՍՀՄ բժշկա կան բարձ րա-
գույն կրթութ յան խորհր դի ան դամ, 
բժշկա կան տար բեր հրա տա րա կութ-
յուն նե րի խմբագ րա կան խորհր դի 
ան դամ, նաև՝  Հա յաս տա նի բու հե րի 
ռեկ տոր նե րի խորհր դի նա խա գա-
հի տե ղա կալ:  Նա պարգ ևատր վել է 
« Ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մութ յուն» 
շքան շա նով:
Ի պա տիվ բժշկա կան հա մալ սա-

րա նի ռեկ տոր նե րի՝ հարկ է նշել այն 
հան գա ման քը, որ նրան ցից յու րա-
քանչ յու րը, ել նե լով որ պես ռեկ տոր 

իր  գոր ծու նեութ յան ժա մա նա կաշր-
ջա նից, ըն ձեռ ված հնա րա վո րութ-
յուն նե րից և  պայ ման նե րից, ա րել է 
հնա րա վոր ա մեն ինչ, ո րի արդ յուն-
քում կա յա ցել է այ սօր վա բժշկա-
կան բարձ րա գույն ու սում ա կան 
այն հաս տա տութ յու նը, ո րը կա րող է 
ի րեն թույլ տալ դառ նալ նաև կրթօ-
ջախ ար տա սահ ման ցի 1000-ա վոր 
ու սա նող նե րի և շր ջա նա վարտ նե րի 
հա մար:
Վ.Ա. Աստ վա ծատր յա նի ռեկ տո-

րութ յան տա րի նե րին բնա կա նա-
բար մեր բու հի կա պե րը սահ մա նա-
փակ վում էին միայն  Խորհր դա յին 
 Միութ յան սահ ման նե րում: Չ կար 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի և 
 ճա նաչ ման այն վի ճա կը, որն առ կա է 
այ սօր:  Հարկ է նշել նաև, որ ԽՍՀՄ-ի 
կազ մում գտնվող բո լոր հան րա պե-
տութ յուն նե րի ու սում ա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի ղե կա վա րու մը կա-
տար վում էր  Մոսկ վա յից, ա հա ին չու՝ 
բու հե րը սահմ ա փակ վում էին միայն 
կենտ րո նից ե կող հրա հանգ նե րի և 
հ րա ման նե րի կա տար մամբ: 
1975-87թթ. ըն կած ժա մա նա կա-

հատ վա ծում ղե կա վա րել բարձ րա-
գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն, 
նշա նա կում էր ան շե ղո րեն ի րա գոր-
ծել  Խորհր դա յին  Միութ յան բարձ րա-
գույն և  միջ նա կարգ մաս նա գի տա-
կան կրթութ յան նա խա րա րութ յան 
հրա ման նե րը՝ հա մար յա բա ցա ռե լով 
տվյալ բու հում ծնվող ա ռա ջար կութ-
յուն նե րը, ո րո շում ե րը: 
 Քա նի որ բժշկա կան ինս տի տու տում 

ըն թա ցող աշ խա տանք ներն ա մե նայն 
ման րա մաս նութ յամբ ներ կա յաց վել 
են բու հա կան պատ մագ րի՝ «Ա պա-

Դեպի 100-ամյակ



գա բժշկի» է ջե րում, ու րեմ թեր թենք 
նրա հա վա քա ծու նե րը՝ տես նե լու, թե 
ին չով էր ապ րում Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տու տը, և  որն էր այդ տա րի-
նե րին բժշկա կան ինս տի տու տի ռեկ-
տո րի գոր ծու նեութ յան գլխա վոր ուղ-
ղութ յու նը: 
Ըստ հրապարակումերի՝ ժա մա-

նակն այն քան քա ղա քա կա նաց ված է 
ե ղել, որ բու հի կյան քում կար ևոր են 
ե ղել քա ղա քա կան ու սուց ման կազ մա-
կերպ ման, Սո վե տա կան  Միութ յան 
կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան 
պատ մութ յան սկզբնաղբ յուր նե րի ու-
սում ա սիր ման, ռե վոլ յու ցիա յի (այն 
տա րի նե րին այդ պես էր կոչ վում հե-
ղա փո խութ յու նը) բո ցա շունչ մար տիկ-
նե րի, ՍՄԿԿ  Կենտ կո մի,  ՀամԼԿԵՄ 
և ՀԼԿԵՄ  Կենտ կոմ ե րի ո րո շում ե-
րի ի րա գոր ծու մը, կո մու նիս տա կան 
տո նե րի՝ մա յիս մեկ յան, Հոկ տեմ բեր-
յան հե ղա փո խութ յան,  Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մում սո վե տա կան 
ժո ղովր դի տա րած հաղ թա նա կի, 
 Լե նի նի ծննդյան,  Հա յաս տա նի սո-
վե տա կա նաց ման, ինս տի տու տա-
յին կու սակ ցա կան և  կո մե րի տա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կոն ֆե-
րանս նե րին նվիր ված մի ջո ցա ռում-
նե րը, հիմ ա կա նում ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում էին հա սա րա կա գի տա-
կան ամ բիոն նե րի գոր ծու նեութ յու նը, 
քաղ պա րապ մունք նե րը, ինս տի տու-
տի հե ռան կար նե րի հա մա պա տաս-
խա նե ցու մը կու սակ ցութ յան հա մա-
գու մար նե րի ո րո շում ե րին: 
Ինս տի տու տում հիմ ա կան գոր-

ծու նեու թու նը նպա տա կաուղղ ված 
էր ու սա նող նե րի կո մու նիս տա կան 
դաս տիա րա կութ յա նը, սո ցիա լիս-
տա կան պար տա վո րութ յոււ նե րի կա-
տար մա նը, ՍՄԿԿ պլե նում ե րի և 
 հա մա գու մար նե րի ո րո շում ե րի լույ-
սի ներ քո սե փա կան խնդիր նե րի վե-
րա կազ մա վոր մա նը և  ի րա գործ մա-
նը, սո ցիա լիս տա կան մրցույթ նե րի 
կազ մա կերպ մա նը...
Ն ման ան հե թե թութ յուն նե րի թվար-

կու մը շատ հե ռուն կտա նի՝ հա մո զե-
լով մի հան գա ման քում՝ որ քան էլ խե-
լա ցի և  կազ մա կերպ չա կան մեծ ու նա-
կութ յուն ներ ու նե ցող ան հատ լի ներ 
բու հի ղե կա վա րը, միև նույնն է՝ բու-
հին առնչ վող բո լոր հար ցե րը ղե կա-
վար վում էին Մոսկվայից՝ միու թե նա-
կան կենտ րո նից, բա ցա ռե լով ինք նու-
րույն քայ լի որ ևէ հնա րա վո րութ յուն՝ 
ու սում ա կան ծրագ րե րի փո փո-
խութ յան, ար տերկ րի բու հե րի հետ 
առն չութ յան, ինք նու րույն ֆի նան-
սա կան հար ցե րի կար գա վոր ման, 
տնօրինման որ ևէ հնա րա վո րութ յուն: 
Այ դո ւա մե նայ նիվ՝ 1975-87թթ. բժշկա-

կան ինս տի տու տը ղե կա վա րած ռեկ-
տոր Վ.Ա. Աստ վա ծատր յա նի հե ղի-
նա կութ յունն այն քան բարձր էր, որ 
նա ընտր վել էր  ԽՍՀՄ, այ նու հետև 
ՌԴ ԲԳԱ թղթա կից-ան դամ: Որ պես 
կլի նի ցիստ և  գիտ նա կան, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, նա կա րո ղա նում էր հնա-
րա վո րութ յան սահ ման նե րում լու ծել 
կար ևո րա գույն հար ցեր, ո րոնք առնչ-
վում էին գի տա ման կա վար ժա կան 
կադ րե րի հա մա չափ ընտ րութ յանն ու 
տե ղա բաշխ մա նը՝ ըստ ամ բիոն նե րի 
և  գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո-
րիա նե րի: Ն րա հա մար չա փա զանց 
ան հանգս տաց նող էր այն վի ճա կը, 
որ ստեղծ վել էր գի տա ման կա վար-
ժա կան կրտսեր և  մի ջին անձ նա-
կազ մի հա մա մաս նութ յան գոր ծում: 
Իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում նա 
չա փա զանց կար ևո րում էր ե րի տա-
սարդ մաս նա գետ նե րի, հատ կա-
պես աս պի րանտ նե րի գոր ծու ղու մը 
 Սո վե տա կան  Միութ յան գի տա կան 
կենտ րոն ներ՝ մեծ տեղ տա լով նրանց 
ո րա կա կան վե րա պատ րաստ մա նը:
Իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում նա 

հատ կա պես մեծ ու շադ րութ յան ար-
ժա նաց րեց ու սա նող նե րի պրակ տի-
կա յի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ-
մա նը, գրա դա րա նա յին խորհր դի 
ստեղծ մա նը ուղղ ված աշ խա տանք-
նե րին, 4-րդ  կուր սի ա վար տից հե տո 
լա վա գույն ու սա նող նե րի ար տա դրա-
կան պրակ տի կա յի կազ մա կերպ մա-
նը դե մոկ րա տա կան երկր նե րում:  
1980 թվա կա նին Վ. Աստ վա ծատր-

յա նը բժշկա կան կադ րե րի պատ-
րաստ ման բնա գա վա ռում ձեռք բե-
րած ակ նա ռու հա ջո ղութ յուն նե րի 
հա մար և բժշ կա կան ինս տի տու տի 
հիմ ադր ման 50-ամ յա կի առ թիվ 
պարգ ևատր վում է «Աշ խա տան քա-
յին  Կար միր դրո շի» շքան շա նով, իսկ 
մի խումբ գիտ նա կան ներ, այդ թվում 
նաև  Վի լեն Աստ վա ծատր յա նը, ար-
ժա նա նում են գի տութ յան վաս տա-
կա վոր գոր ծի չի կոչ ման:
Ն րա ռեկ տո րութ յան ըն թաց քում 

ինս տի տու տում կա տար վե ցին մի 
շարք նո րա մու ծութ յուն ներ. 1975 թվա-
կա նին ստեղծ վեց նա խա պատ րաս-
տա կան բա ժան մուն քը,  Հա յաս տա նի 
բժշկութ յան պատ մութ յան թան գա-
րա նը, էա կա նո րեն բա րե լավ վե ցին 
գրա դա րա նի պայ ման նե րը, այն տե-
ղա փոխ վեց լա բո րա տոր մաս նա շենք:
Այդ թվա կան նե րի ձեռք բե րում ե-

րից էր ըն դար ձակ և  հար մա րա վետ  
ու սա նո ղա կան ճա շա րա նի ստեղ-
ծումը, ո րը ժա մա նա կին հա մար վում 
էր լա վա գույ նը Եր ևա նի բու հե րի մեջ: 
Այդ տա րի նե րին ա ռանձ նա հա տուկ 
ու շադ րութ յան ար ժա նա ցան ար տա-

սահ ման ցի ու սա նող նե րը, ստեղծ վեց 
ռու սաց լեզ վի նոր ամ բիոն՝ ար տա-
սահ ման ցի ու սա նող նե րի հա մար, որ-
տեղ նրանք ռու սե րեն էին սո վո րում՝ 
հե տա գա յում ռու սե րե նով բժշկա-
կան կրթութ յուն ստա նա լու հա մար: 
Ս տեղծ վե ցին նաև նոր ամ բիոն ներ՝ 
կլի նի կա կան դե ղա բա նութ յան, ու-
ռուց քա բա նու թյան, ստո մա տո լո գիա-
կան և  այլն:
Այդ տա րի նե րին ինս տի տու տը դոկ-

տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յան մաս նա գի տա կան 
խոր հուրդ ու նե նա լու ի րա վունք ստա-
ցավ, ո րի նա խա գա հը մինչև 1987 
թվա կա նը  Վի լեն Աստ վա ծատր յանն 
էր:
Վ. Աստ վա ծատր յա նը գի տա կան 

գոր ծու նեութ յան մեջ մեծ տեղ էր 
հատ կաց նում հա մա տեղ կա տար ված 
աշ խա տանք նե րին՝ բարձր գնա հա-
տե լով միաս նա կան ու ժե րով կա տար-
վող աշ խա տանք նե րի գի տա կան 
ար ժե քը:  Նա հա մա տեղ գի տա հե-
տա զո տա կան աշ խա տանք ներ էր կա-
տա րում ոչ միայն Եր ևա նի բժշկա կան 
ինս տի տու տի և  հան րա պե տութ յան 
բժշկա կան գի տա կան այլ կենտ րոն-
նե րի, այլև  Խորհր դա յին  Միութ յան 
հայտ նի ինս տի տուտ նե րի, մաս նա-
վո րա պես՝ ԽՍՀՄ ԲԳԱ ման կա բու-
ժութ յան ինս տի տու տի ցի տո քի միա յի 
լա բո րա տո րիա յի հետ: Վ. Աստ վա-
ծատր յա նի ղե կա վա րած ամ բիո նի 
և դ րան կից պրոբ լե մա յին լա բո րա-
տո րիա յի մաս նա գետ նե րը մի քա նի 
տա րի (1977-1982թթ.) ԽՍՀՄ ԲԳԱ 
ման կա բու ժութ յան ինս տի տու տի 
հետ հա մա տեղ հա մա լիր ծա վա լուն 
աշ խա տանք են կա տա րել, ո րը նպա-
տակ ու ներ բա ցա հայ տել կյան քի 
ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում ե րե խա-
նե րի մա հա ցութ յան պատ ճառ նե րի 
սո ցիալհի գիե նիկ և բժշ կա կան հա յե-
ցա կե տե րը, ինչ պես նաև՝ մշա կել հա-
մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում եր այդ 
պատ ճառ նե րի ե թե ոչ վե րաց ման, 
ա պա զգա լի նվա զեց ման հա մար: Իր 
գոր ծու նեութ յան վեր ջին 20 տա րի նե-
րի ըն թաց քում Վ. Աստ վա ծատր յա նը 
հիմ ա կանում ու շադ րութ յու նը կենտ-
րո նաց րել էր մանկական պար բե րա-
կան  հի վան դութ յան պրոբ լե մի վրա՝ 
անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ստեղ ծե լով 
այդ բնա գա վա ռում գի տութ յան ժա-
մա նա կա կից մե թոդ նե րով հե տա զո-
տութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար:
Երևանի բժշկական ինստիտուտը 12 

տարի ղեկավարած ռեկտորի՝ Վիլեն 
Արմենի Աստվածատրյանի նախկին 
աշխատասենյակը այսօր լսարան է, 
որը կրում է նրա անունը։ 
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 Ծնվել է  Թա լի նի շրջա նի 
 Գառ նա հո վիտ գյու ղում: 1954 

թվա կա նին  ըն դուն վել է Եր ևա նի 
բժշկա կան ինս տի տու տի բուժպ-
րո ֆի լակ տիկ ֆա կուլ տետ: Ու սա-
նո ղա կան ա ռա ջին տա րի նե րից 
սկսած ակտիվորեն մասնակցել 
է հասարակական, իսկ 3-րդ 
կուրսից՝ ուսանողական գիտական 
ընկերության աշխատանքներին։ 
Ա վար տե լով ինս տի տու տը՝ ե րի-

տա սարդ մաս նա գե տը 1960 թվա-
կա նին գոր ծուղ վում է Ար թի կի 
շրջան, որ տեղ զբա ղեց նում է գյու-
ղա կան բժշկա կան տե ղա մա սի 
վա րի չի պաշ տո նը:
1962 թվա կա նին Վ. Հակոբյանը 

վե րա դառ նում է Եր ևան և  աշ խա-
տան քի անց նում բժշկա կան ինս-
տի տու տի դե ղա գի տութ յան ամ-
բիո նում:
1967 թվա կա նին հա ջո ղութ յամբ 

պաշտ պա նե լով թեկ նա ծո ւա կան, 
1977 թվա կա նին՝ դոկ տո րա կան 
թե զե րը՝ 1978 թվա կա նից դառ-
նում է դե ղա բա նութ յան ամ բիո նի 
պրո ֆե սոր:
1979 թվա կա նին նա ընտր վում 

է ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա-
կուլ տե տի դե կան, 1983-1986թթ. 
ինս տի տու տի կու սակ ցա կան կո-
մի տեի ա ռա ջին քար տու ղարն էր, 
իսկ 1986 թվա կա նին զբա ղեց նում 
է ու սում ա կան աշ խա տանք նե-
րի գծով պրո ռեկ տո րի պաշ տո նը: 
1987-2006թթ. Վ.  Հա կոբ յա նը վա-

րում է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի 
պաշ տո նը: 
Ի տար բե րութ յուն իր նա խոր դի՝ 

Վ. Աստվածատրյանի, բժշկա կան 
ինս տի տու տի 18-րդ  ռեկ տոր Վ.Պ. 
 Հա կոբ յա նի հան դեպ ճա կա տա-
գիրն ա վե լի բա րե հաճ գտնվեց: 
Ն րա ռեկ տո րութ յան տա րի նե րը 
հա մըն կան ԽՍՀՄ-ի հիմ քե րի թու-
լաց ման, այ նու հետև՝ փլուզ ման, 
դրա հետ ևան քով բու հի ինք նու րույ-
նութ յան դրսևոր ման, մի ջազ գա յին 
կա պե րի հաս տատ ման, հա սա րա-
կար գե րի փո փոխ ման, ժո ղովր-
դա կան վե րած նուն դի, Ար ցախ յան  
շարժ ման, ցա վոք, նաև՝ ա վե րիչ 
երկ րա շար ժի հետ:  Խորհր դա յին 
եր կաթ յա կար գու կա նո նի հետզ հե-
տե թու լա ցու մը հնա րա վո րութ յուն 
տվեց բարձ րա գույն ու սում ա կան 
հա մա կար գի ան վա նի կազ մա-
կերպ չին օ րա կար գի հարց դարձ նել 
ինք նու րույն ո րո շում եր կա յաց նե լը 
և դ րանք ի րա գոր ծե լը:
 Նա խա դե պը չու նե ցող բո լոր ի րա-

վի ճակ նե րում ռեկ տո րը հար կադր-
ված էր ժա մա նա կի հրա մա յա կա-
նով վեր ևից կար գադր վող հրա-
ման նե րի փո խա րեն ինք նու րույն 
ո րո շում եր կա յաց նել և  այդ ո րո-
շում ե րով վե րա կա ռուց ման շրջա-
նում ա ռաջ նորդ վե լ, հան գա մանք, 
ո րը պա հան ջում էր բա ցա ռիկ հա-
մար ձա կութ յուն:
Ոչ միայն հա սա րա կա կան կյան-

քում էին միմ յանց հա ջոր դում նա-
խա դե պը չու նե ցող ի րա վի ճակ նե րը, 
այլև բու հի կյան քում՝ անվ ճար հա-
մա կար գից վճա րո վի, ու սա նող նե-
րի՝ դա սա խո սութ յուն նե րին ա զատ 
հա ճախ ման հա մա կար գերին 
անցումը, հա սա րա կա գի տա կան 
ա ռար կա նե րի կար գա վի ճա կի փո-
փո խութ յուն նե րը, հա մալ սա րա նի 
գոր ծու նեութ յան վրա ան մի ջա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նե ցող տնտե սա-
կան և  է ներ գե տիկ ճգնա ժա մի, ար-
տերկ րից թե լադր վող կրթա կան 
բազ մա պի սի հա մա կար գե րի, դա-
սա դուլ նե րի, գոր ծա դուլ նե րի օ րըս-
տօ րե ա վե լա նա լու առ կա յութ յու-
նը պա հան ջում էին աշ խա տան քի 
կազ մա կերպ ման բո լո րո վին նոր, 
նա խա դե պը չու նե ցող ձևեր՝ դրան-
ցից բխող ո րո շում երով:
Այդ ո րո շում ե րը գա լիս էին ի րա-

կա նաց նե լու հա մա կարգ չա յին 
կրթութ յան ներդ նու մը ու սում ա-
կան գոր ծըն թա ցում, ինս տի տու-
տում գոր ծա վա րութ յան, նյու թե րի 
ար խի վաց ման գոր ծում հա յե րե նի 
գոր ծա ծութ յան կի րա ռու մը, ժա մա-
նա կին չա փա զանց տա րած ված 
ե լույթ նե րը, հոդ ված նե րը, ռեկ տո-
րա տում և  գի տա կան խորհր դում 
քննար կում ե րը ռու սե րե նի փո-
խա րեն հա յե րե նով կազ մա կեր պե-
լը, հնդիկ և  ի րան ցի ու սա նող նե րի 
կրթութ յան կազ մա կեր պու մը մեր 
կրթօ ջա խում հան րա պե տութ յան 
հա մար ծան րա գույն տնտե սա կան 

Վի լեն  Պա րույ րի  Հա կոբ յա ն
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ճգնա ժա մա յին պայ ման նե րում՝ 
1993 թվա կա նին: Այս ըն թաց քում 
շատ էին նաև ծայ րա հե ղութ յուն նե-
րը, ո րոնք ինս տի տու տը ստիպ ված 
էր ըն դու նել և  կա տա րել:  Միայն 
մեկ օ րի նակ. ազ գա յին զար թոն քի 
տա րի նե րին, երբ հան րա պե տութ-
յան նո րըն տիր ղե կա վա րութ յան 
գոր ծու նեութ յան ա մե նա ցայ տուն 
գծե րից մե կը պո պու լիզմ էր՝ ժո-
ղովր դին դուր գա լու ցանկությունը, 
հե րոս եր ևա լը, 1991-92 ու սում-
նա կան տա րում ըն դու նե լութ յան 
քննութ յուն նե րից բա վա կա նին 
ցածր դրա կան նի շեր հա վա քած 
220 դի մորդ ներ կա ռա վա րութ յան 
ճնշմամբ հրա մա նագր վե ցին որ-
պես բժշկա կան ինս տի տու տի 1992-
93 ու սում ա կան տար վա ա ռա-
ջին կուր սի ու սա նող ներ:  Փաս տը 
ոչ միայն զա վեշ տա կան էր, այլև 
բա վա կա նին տխուր արդ յունք-
ներ թե լադ րող: Այ սինքն՝ հա ջորդ 
տար վա ըն դու նե լութ յան քննութ-
յուն նե րի ժա մա նակ այդ ա պառ նի 
ու սա նող նե րի հա մե մա տութ յամբ 
բա վա կա նին բարձր նի շեր հա վա-
քած դի մորդ նե րը դուրս կմա յին, 
քա նի որ ար դեն ա ռա ջին կուր սում 
հրա մա նագր ված 220 ու սա նող էր 
առ կա:  Փաս տը վեր հի շում եմ՝ ներ-
կա յաց նե լու այն ի րա վի ճա կը, ո րում 
բժշկա կան ինս տի տու տի ռեկ տո րը 
պետք է գոր ծեր: 
Ա վան դա կան 6-օր յա շա բա թից 

հնգօր յա կի անց նե լը ևս  մեծ խնդիր-
ներ ա ռա ջադ րեց ինս տի տու տի ղե-
կա վա րութ յա նը՝ դա սա ցու ցակ նե-
րի հիմ ո վին փո փո խութ յուն ներ, 

ա ռար կա նե րի տե ղա-
շար ժեր. 5 օ րե րի մեջ 
տե ղա վո րել ա վան դա-
կան 6 օր վա մեջ տե ղա-
վոր ված կրթա կան հա-
մա կար գը՝ հեշտ գործ 
չէր: 
 Հոգ սա շատ և 

 ծան րա գույն, Հա յաս-
տա նի հա մար մղձա-
վան ջա յին տա րի նե-
րին, երբ, ինչ պես ժա-
մա նա կին ըն դուն ված 
էր ա սել՝ մոսկովյան՝ 
կենտ րո նա կան հե ռուս-
տա տե սութ յու նը ան-
գամ  Հա յաս տա նի լավ 
ե ղա նա կի մա սին չէր 
նշում, բժշկա կան ինս-
տի տու տի ու րախ նե րի և 
հ նա րա միտ նե րի թի մը, 
ո րը վա յե լում էր ռեկ տո-
րի ան մի ջա կան հո գա-

ծութ յունն ու ու շադ րութ յու նը, լույ սի 
շող էր հի շեց նում խա վա րի թա-
գա վո րութ յան մեջ:  Յու րա քանչ յուր 
ե լույ թից հե տո տղա ներն ի րենց 
շնոր հա կա լութ յունն էին հայտ-
նում ինս տի տու տի ռեկ տո րին և 
 խոս տա նում՝ ի րենց նկատ մամբ 
նման ու շադ րութ յան պա տաս խա նը 
դարձ նել հա ջորդ հաղ թա նա կը:
Ու շադ րութ յան կա րիք ու նե ցող նե-

րի հան դեպ բարձր մարդ կա յին գոր-
ծե լա կեր պի մա սին էր վկա յում այն 
փաս տը, որ, ի նկա տի ու նե նա լով 
ինս տի տու տի ան վա նի մասնագետ  
թո շա կա ռունե րի վի ճա կը, ով քեր 
ար դեն մեր աշ խա տա կից նե րը չէին, 
Վ.Պ.  Հա կոբ յա նի հա տուկ ո րոշ-
մամբ նրանց տրվում էր նպաստ, 
ո րը ա ռանց վա րա նե լու կա րե լի էր 
կո չել «գո յութ յան նպաստ»:  Նույն 
տա րի նե րին բո լորն էին խո սում, 
որ բժշկա կան ինս տի տու տը լու ծել 
է է ներ գե տիկ ճգնա ժա մի հար ցը: 
Ք չե րը գի տեն, որ կես գի շե րին ռեկ-
տո րը շրջում էր ինս տի տու տի շրջա-
կա տա րածք նե րում՝ նկա տե լու լու-
սա գո ղութ յան դեպ քե րը. ի նկա տի 
ու նե ցեք՝ ոչ թե հանձ նա րա րում էր 
բնա գա վա ռի պա տաս խա նա տու-
նե րին, այլ ինքն ան ձամբ էր կան-
խում լու սա գո ղութ յան դեպ քե րը 
շրջա նա յի նի տա րած քում: Թ վար-
կում րը շատ հե ռուն կա րող են տա-
նել, միայն ա վե լաց նեմ մի փաստ. 
տնտե սա կան ճգնա ժա մի օ րե րին՝ 
տնտես ման ծայ րա հե ղութ յուն նե րի 
գնա ցող բու հե րում նպա տա կա հար-

մար գտան փա կել ի րենց թեր թե րը: 
 Հե տա գա յում՝ 5-6 տա րի անց, այդ 
բու հե րը վե րա բա ցե ցին ի րենց թեր-
թե րը, սա կայն ու նե ցան կրթօ ջա խի 
կեն սագ րութ յան ընդ հատ ման ժա-
մա նա կա հատ ված, ո րը չու նե ցավ 
միայն բժշկա կան ինս տի տու տը, ո րի 
«Ա պա գա բժիշկ» թեր թի հան դեպ 
Վ.Պ.  Հա կոբ յա նի վե րա բեր մուն քը 
չա փա զանց դրա կան էր: Ա վե լին՝ 
ռեկ տո րի ֆոն դից գու մար հատ-
կաց վեց թեր թի խմբագ րա կազ մում 
ու նե նա լու աշ խա տա կից, ով անգ-
լե րեն թո ղար կում եր կպատ րաս-
տի՝ նպա տակ ու նե նա լով այ լազ գի 
ու սա նող նե րին ևս  տեղ յակ պա հել 
ինս տի տու տում կա տար վող ի րա-
դար ձութ յուն նե րին:
Թ վում էր՝ այն ժա մա նա կա հատ-

վա ծը, ո րը են թադ րում էր բազ մա-
զան, բազ մա պի սի փո փո խութ յուն-
ներ՝ ա ռանց ըն դուն ված վեր ևից 
ե կող հրա ման նե րի, հրա հանգ նե րի՝ 
պետք է խու ճա պա յին ի րա վի ճակ 
ստեղ ծեին, մինչ դեռ բժշկա կա նում 
այդ ի րա վի ճա կում տրվում էր հան-
րա պե տութ յան բոլոր բու հե րի հա-
մե մա տութ յամբ ա մե նա բարձր աշ-
խա տա վար ձը, կազ մա կերպ վում 
էր ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի 
կրթութ յու նը մեզ մոտ, ա վե լին՝ հա-
մալ սա րա նը սկսեց այ լազ գի նե րի 
հա մար ռու սե րե նի փո խա րեն անգ-
լե րե նով ու սուց ման կազ մա կեր-
պու մը, ո րը մե ծա պես նպաս տեց 
ար տա սահ ման ցի ու սա նոնղ նե րի 
կրթութ յան ո րա կի բարձ րաց մա-
նը:  Մինչ այդ ո րոշ ման կա յա ցու մը 
ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րը 
բժշկա կան ինս տի տու տի ռու սաց 
լեզ վի ան բիո նում 1 տա րի ռու սե-
րեն սո վո րե լուց հե տո ստիպ ված 
էին 1 տար վա ըն թաց քում սո վո րած 
ոչ լիար ժեք ռու սե րե նով գի տե լիք-
ներ ձեռք բե րել և  ի րենց երկր նե-
րում ներ կա յա նալ որ պես բժիշկ ներ: 
 Ժա մա նա կի հրա մա յա կա նով անգ-
լե րե նով ու սու ցու մը ե կավ շտկե լու 
չա փա զանց կար ևոր այդ հար ցում 
առ կա բա ցը:
Վ.  Հա կոբ յա նի հետ ևո ղա կան 

ջան քե րի շնոր հիվ ԵՊԲՀ-ն  սկսեց 
մաս նակ ցել Tasis Tempus-ի ծրագ-
րե րին, ո րոնք կրթութ յան եվ րո պա-
կան ֆոն դի կող մից ա ռա ջարկ վում 
էին որ պես հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ծրա գիր բարձ րա գույն կրթութ-
յան բնա գա վա ռում:  Կոնկ րետ և 
 հան գու ցա յին հար ցե րի լուծ ման 
շնոր հիվ այդ ծրագ րե րը նպաս տե-
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ցին ԵՊԲՀ-ում վար չա կան կա ռա-
վար ման հիմ ա կան մե թոդ նե րի 
ներդր մա նը, մի ջազ գա յին կա պե-
րի հաս տատ մա նը, մի ջերկ րա ծով-
յան մի շարք բու հե րի՝  Մար սե լի 
Էքս  Մար սել, Լ յու վե նի կա թո լիկ, 
 Սա լո նի կի Ա րիս տո տե լի ան վան 
հա մալ սա րան նե րի հետ փոր-
ձի փո խա նակ մանն ու գործ նա-
կան մի շարք մի ջո ցա ռում ե րի 
կազմակերպմանը: ԵՊԲՀ ռեկ տո-
րի կող մից հա վա նութ յան ար ժա նա-
ցավ հայ-ֆրան սիա կան ա տամ ա-
բու ժա կան-ա տամ ա տեխ նի կա կան 
կենտ րո նի ստեղծ ման գա ղա փա րը, 
և ն րա իսկ ան մի ջա կան գործ նա կան 
մաս նակ ցութ յամբ ի րա կա նա ցավ 
ֆրան սա հայ բա րե րար նե րի բա րե-
գոր ծա կան մի ջո ցա ռու մը, և սկ սեց 
գոր ծել ու սում ա կան քո լեջ-կենտ-
րո նը: Ն րա տնօ րի նութ յան տա րի-
նե րին իր իսկ նա խա ձեռ նութ յամբ 
և  ան մի ջա կան ղե կա վա րութ յամբ 
բժշկա կա նը ընդ լայ նեց մի ջազ գա-
յին կա պերն ու շփու մե րը, մաս նա-
գետ նե րի և  ու սա նող նե րի փո խայ-
ցե լութ յան, կա տա րե լա գործ ման և  
ու սուց ման հա մա գոր ծակ ցութ յան 
պայ մա նագ րեր կնքվե ցին, հա մա-
տեղ գի տա կան ու գի տա ման կա-
վար ժա կան ծրագ րեր մշակ վե ցին 
 Մոսկ վա յի,  Բոս տո նի,  Կո լում բիա յի 
(ԱՄՆ) հա մալ սա րան նե րի բժշկա-
կան ֆա կուլ տետ նե րի,  Դե լիի (Հնդ-
կաս տան),  Թու լու զի (Ֆ րան սիա), 
 Հա լե պի ( Սի րիա), Ի րա նի բժշկա-
կան հա մալ սա րան նե րի հետ:
1995 թվա կա նի մար տին Եր ևա-

նի բժշկա կան ինս տի տու տը վե-
րա կազ մա վոր վեց հա մալ սա րա նի, 
ո րին՝ որ պես հա մալ սա րա նա կան 
կլի նի կա հատ կաց վե ցին ա ռա ջին 
հի վան դա նո ցը և ն րան հա րող ողջ 
հա մա լի րը: Այս հար ցում չա փա-
զանց մեծ էին ռեկ տո րի ջան քե րը: 
Կր թա կան հա մա կար գի ո րա կա-
կան վե րա փո խում ե րի ուղ ղու-
թյամբ նրա կա տա րած նո րա մու-
ծութ յու նը ե ռաս տի ճան կրթական 
հա մա կար գի ներդ րու մը և  ըն տա-
նե կան բժիշկ նե րի հա մա կար գին 
անց նելն էր:
Վ.  Հա կոբ յա նի՝ տա րի ներ տևած 

հա մառ պայ քա րի արդ յուն քում 
2000 թվա կա նին սե փա կա նութ յան 
ի րա վուն քով բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի տնօ րի նութ յա նը հանձն վեց 
 Զեյ թուն ու սա նո ղա կան ա վա նի 
մաս նա շեն քե րից մե կը, իսկ ու սա-
նող նե րի և  աշ խա տա կից նե րի ձմե-
ռա յին և  ա մա ռա յին հան գիստն 

ա ռա վել արդ յու նա վետ կազ մա-
կեր պե լու նպա տա կով ա ռող ջա րա-
րա կան կենտ րոն ներ ստեղծ վե ցին 
 Դի լի ջա նում, Աղ վե րա նում, Ս ևա նի 
ա փին՝ Շորժայում:
Ն րա նա խա ձեռ նութ յուն նե-

րից մե կը չա փա զանց կար ևոր էր  
ու սա նո ղութ յան հա մար: Ն կա տի 
ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րը բա ցա ռում են ձրի բու ժու մը, իսկ 
ու սա նող նե րի զգա լի մա սը վճա րու-
նակ չէր, նա պայ մա նա գիր կնքեց 
Եր ևա նի ու սա նո ղա կան պո լիկ լի նի-
կա յի հետ, ո րի արդյունքում ու սա-
նող նե րը հնա րա վո րութ յուն ստա-
ցան պո լիկ լի նի կա յի ծա ռա յութ յու-
նից օգտ վել անվ ճար:
Ար ժա նա հի շա տակ է այն փաս-

տը, որ բժիշկ-գիտ նա կա նը հա մա-
ռո րեն պայ քա րում էր լայն տա րա-
ծում ստա ցած վատ սո վո րույթ նե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ ծխե լու մո լուց քի 
դեմ՝ կի րա ռե լով խստիվ պատ ժա-
մի ջոց ներ:
 Կի րա ռա կան գի տութ յուն նե րի 

բնա գա վա ռում աշ խա տանք ներն 
ա ռա վել նպա տա կա յին և  արդ յու-
նա վետ դարձ նե լու հա մար նրա 
նա խա ձեռ նութ յամբ գի տա հե տա-
զո տա կան կենտ րո նը վե րա կազ մա-
վոր վեց գի տաախ տո րո շիչ կենտ րո-
նի:
Վ.  Հա կոբ յանն իր ա վանդն  

ու նի հայ կա կան բա նա կը զին վո-
րա կան բարձ րո րակ բժիշկ նե րով 
ա պա հո վե լու գոր ծում: Ն րա ան-
մի ջա կան մաս նակ ցութ յամբ 1994 
թվա կա նին հա մալ սա րա նում հիմ-

նադր վեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա-
կուլ տե տը: 1995 թվա կա նին  Վի լեն 
 Հա կոբ յա նին շնորհ վեց բժշկա կան 
ծա ռա յութ յան գնդա պե տի կո չում: 
Վ.  Հա կոբ յա նի ռեկ տո րա կան արդ-
յու նա վետ գոր ծու նեութ յու նը նշա-
նա վոր վեց «Մ խի թար  Հե րա ցի» 
մե դա լով, ո րը նա ստա ցավ 1998 
թվա կա նին, նույն թվա կա նին 
 Լե հաս տա նի բժշկա կան ա կա դե-
միա յի կող մից բազ մա վաս տակ 
բժշկա գե տին շնորհ վեց «Ալ բերտ 
Շ վեյ ցե րի» ոս կե մե դալ:
 Մեծ է նրա գոր ծու նեութ յու նը նաև 

գի տա կան հրա տա րա կութ յուն նե րի 
կազ մա կերպ ման և  մաս նակ ցութ յան 
ուղ ղութ յամբ. նա ընտր վել է ՀՀ 
ԳԱԱ  «Հա յաս տա նի բժշկա գի տութ-
յուն» ամ սագ րի գլխա վոր խմբա գիր 
(Եր ևան), Ռու սաս տա նի բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե մա-
յի « Փոր ձա րա րա կան և կ լի նի կա-
կան ֆար մա կա լո գիա» հան դե սի 
( Մոսկ վա), Ի րա նի Իս լա մա կան 
 Հան րա պե տութ յան բժշկա կան մի-
ջազ գա յին ամ սագ րի խմբագ րա-
կան խորհր դի ( Թեհ րան), բժշկա-
կան խմբագ րութ յուն նե րի մի ջազ-
գա յին ըն կե րութ յան ան դամ (ԱՄՆ):
Շ նոր հա վո րե լով ան վա նի գիտ նա-

կա նին՝ առ այ սօր ԵՊԲՀ ա մե նաեր-
կա րամ յա ռեկտո րին հո բել յա նի 
ա ռի թով՝ բարե մաղ թանք, որ նույն 
ավ յու նով շա րու նա կի մաս նակ ցել 
այն բու հի կյան քին, ո րը ղե կա վա-
րել է 18 տա րի։
 

ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
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Ապրիլի 7. մայրության և գեղեցկության տոն

8ԿԱՆԱՅՔ,ՈՎՔԵՐՓՈԽԵԼԵՆԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ինչ պես գի տենք՝ մարդ կութ յու նը զար գա նում է գի-
տութ յան և բժշ կութ յան շնոր հիվ: Թ վում է, թե նոր 
հո րի զոն ներ բա ցե լը տղա մարդ կանց մե նաշ նորհն է, 
քա նի որ գիտ նա կան նե րի մե ծա մաս նութ յու նը ու ժեղ 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են: Այ նու ա մե նայ նիվ, չար-
ժե թե րագ նա հա տել նաև կա նանց դե րը գի տութ յան 
մեջ:   Պատ մութ յան ցան կա ցած ժա մա նա կաշր ջա նում 
դժվար չէ գտնել տա ղան դա վոր և  հան ճա րեղ կին գիտ-
նա կան նե րի, ով քեր գի տութ յու նը տղա մարդ կանց հետ 
հա վա սար ա ռաջ էին մղում:  Հա ճախ, նրանց բա ցա-
հայ տում ե րը մում են ա նար դա րա ցիո րեն ան տես-
ված, չնա յած ողջ մարդ կութ յու նը օգտ վում է նրանց 
հայտ նա գործ ման պտուղ նե րից: Այ սօր կին-գիտ նա-
կան նե րը, ով քեր գլխա վո րում են կամ ներգ րավ ված 

են մեծ գի տա կան խմբե րի մեջ, հազ վա դեպ հան-
դի պող եր ևույթ չեն (չնա յած այն փաս տի, որ գեն դե-
րա յին ան հա վա սա րակշ ռութ յու նը դեռ պահ պան վում 
է):  Կին-գիտ նա կան նե րը, կին-բժիշկ նե րը, կին-գյու-
տա րար նե րը մեր երկ րա գուն դը դե պի լավ են փո-
խում, և  դա ար դեն ոչ մե կին տա րօ րի նակ չի թվում: 
 Հե տաքր քիրն այն է, որ նույ նիսկ այն ժա մա նակ նե-
րում, երբ կա նայք հա մար վում էին թույլ սեռ և  երկ-
րորդ կար գի գիտ նա կան, նրանք ա մեն դեպ քում ի րա-
կա նաց րել են հե ղա փո խա կան բա ցա հայ տում եր:  Ձեզ 
ենք ներ կա յաց նում այն կա նանց, ո րոնց հայտ նա գոր-
ծութ յուն նե րը փրկել են մի լիո նա վոր մարդ կանց կյան-
քեր, և  ով քեր ի րենց օ րի նա կով ա պա ցու ցել են, որ 
բժշկութ յու նը հենց «կա նա ցի» գործ է:

 Մա րիա Կ յու րի. ռա դիոակ տի վութ յան եր ևույ թի բա ցա հայ տու մը
100 տա րի ա ռաջ ոչ ոք չգի տեր՝ ինչ է ռա դիոակ տի վութ յունը: Այն հնա րել 

է  Մա րիա Սկ լո դովս կա յա-Կ յու րին այն բա նից հե տո, երբ հայտ նա բե րել է 
նոր քի միա կան տարր՝ ռա դիու մը:  Նա է ան վա նել այդ հատ կութ յուն նե րը 
ռա դիոակ տիվ:  Մեկ տա րի անց  Մա րիան դար ձավ  Նո բել յան մրցա նակ 
ստա ցող ա ռա ջին կի նը: Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի տա րի-
նե րին  Մա րիան ստեղ ծել է շար ժա կան ռենտ գեն յան սար քե րը և  հո րի նել է 
սնա մեջ ա սեղ ներ ռա դիու մով, ո րոնք հա կա նե խել են մի լիո նա վոր վի րա-
վոր ված զին վոր նե րի մարմ ի վի րա վոր մա սե րը: Ա ռանց Կ յու րիի հայտ նա-
գործ ման չէին լի նի ոչ ռենտ գե նը, ոչ ու ռուցք նե րի բուժ ման ճա ռա գայ թա յին 
մե թոդ նե րը, ոչ էլ նույ նիսկ մի ջու կա յին է ներ գե տի կան:

Ռո զա լինդ Ֆ րանկ լին. ԴՆԹ-ի կա ռուց ված քի բա ցա հայ տու մը
Բ ժիշկ Ֆ րանկ լի նը ռենտ գե նի օգ նութ յամբ ա ռա ջին ան գամ նկա րել է ԴՆԹ-ի 

կա ռուց ված քը և  եզ րա կաց րել է, որ այն ու նի պա րույ րի ձև:  Ռո զա լինդն ա ռաջ 
ան ցավ միան գա մից մի քա նի գի տա կան հաս տա տութ յուն նե րից, սա կայն նրա 
հա մար այդ պատ մութ յու նը շատ տխուր ա վարտ ու նե ցավ: « Լե դի ԴՆԹ»-ն 
 հի վան դա ցել է քաղց կե ղով ա նընդ հատ ճա ռա գայթ ման մեջ լի նե լու պատ ճա ռով 
և  մա հա ցել է իր բա ցա հայ տու մից հե տո, իսկ նրա հայտ նա գոր ծութ յան հի ման 
վրա Ֆ րեն սիս Կ րի կը,  Ջեյմս Ո ւոթ սո նը և  Մո րիս Ո ւիլ կին սը  Նո բել յան մրցա-
նակ են ստա ցել:  Ռո զա լին դի ներդ րու մը եր կար տա րի ներ մո ռաց վեց: Ո րոշ կեն-
սա գիր ներ կար ծում են, որ դա տե ղի է ու նե ցել դժբախտ պա տա հա կա նութ յան 
սկզբուն քով, մյուս նե րը կար ծում են, որ գոր ծըն կեր նե րը պար զա պես գո ղա ցել են 
լու սան կա րը և  ի րենց քայլն ար դա րաց րել են նրա նով, որ Ֆ րանկ լի նը կին է, իսկ 
դա նշա նա կում է, որ չի կա րո ղա նա բա ցատ րել իր սե փա կան բա ցա հայ տու մը:

Ք րիս տի նա Ն յուսլ յայն- Ֆոլ հարդ. բա ցա հայ տել է սաղ մի  
զար գաց ման վրա ազ դող գե նե րը

 Կեն սա բան Ն յուսլ յայն- Ֆոլ հար դը Է րիկ  Վի շաու սի հետ միա սին ստու գել է մրգա յին 
ճան ճե րի հա զա րա վոր գե ներ և  ա պա ցու ցել, որ մեկ բջջից զար գա նում է ամ բողջ օր-
գա նիզ մը: Ն րանք հետ ևել են նաև մու տա ցիա յի են թարկ ված հա զա րա վոր մի ջատ նե րի 
և  բա ցա հայ տել են, թե ԴՆԹ-ում ինչ պի սի խան գա րում երն են շե ղում ե րի պա տաս-
խա նա տուն: Ա վե լի ուշ պարզ վեց, որ մարդ կա յին սաղ մի մու տա ցիան տե ղի է ու նե նում 
այդ պես:  Հի մա Ն յուսլ յայ նի և  Վի շաու սի հե տա զո տութ յուն նե րը թույլ են տա լիս նվա-
զեց նե լու վի ժում ե րի և  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ծնվե լու ռիս կը, իսկ 
ի րենց աշ խա տան քի հա մար գիտ նա կան նե րը ստա ցել են  Նո բել յան մրցա նակ:
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Գերտ րու դա  Բել Է լիոն. հայտ նա բե րել է բազ մա թիվ  
հի վան դութ յուն նե րի դեմ դե ղո րայք

Ա ռանց այս  Նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր կնոջ դե ղա գի տութ յան աշ խար հը 
լրիվ ու րիշ կլի ներ:  Չէին ստեղծ վի մա լա րիա յի, հեր պե սի և  հո դա տա պի դեմ դե ղե-
րը:  Չէր լի նի նաև սա կա վար յու նութ յան դեմ պայ քա րող դե ղո րայ քը:  Չէին հայտ-
նա բե րի ա զի դո տի մի ցի նը՝ ՁԻԱՀ-ը կան խող դե ղո րայ քը: Ար դա րութ յան հա մար 
հարկ է նշել, որ այդ դե ղե րի մեծ մա սը  Գերտ րու դան հայտ նա բե րել և  փոր ձար կել 
է տղա մարդ գիտ նա կան նե րի հետ հա մա հե ղի նա կա յին ի րա վուն քով:

Բար բա րա  Մաք-Ք լին թոկ. հայտ նա բե րել է շար ժա կան գե նե րը
 Բար բա րան իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում ու սում ա սի րել է ե գիպ տա ցո րե նը, ին չի հա-

մար գի տա կան հան րույ թը նրան ան նոր մալ է հա մա րել: Ն րան ան վա նել են <խե լա գար 
 Բար բա րա>:  Սա կայն կինն ու շադ րութ յուն չէր դարձ նում և  շա րու նա կում էր ու սում ա սի-
րել ե գիպ տա ցո րե նը:  Մի ան գամ նա հայտ նա բե րել է, որ բան ջա րե ղե նի ԴՆԹ-ի մեջ կան 
թռչող գե ներ, ին չի մա սին հայտ նել է գոր ծըն կեր նե րին: 30 տա րի նրան ոչ ոք չի հա վա-
տա ցել: Եվ միայն 1980-ա կան նե րի սկզբնե րին, շնոր հիվ տեխ նո լո գիա նե րի զար գաց ման, 
գիտ նա կան նե րը պար զե ցին, որ թռչող գե նե րը՝ տրանս պո սոն նե րը, ի րա կա նում գո յութ-
յուն ու նեն: Իսկ ա վե լի ուշ պարզ վեց, որ մարդ կա յին ԴՆԹ-ի կեսն այդ պի սի գե ներ են, 
իսկ  Բար բա րա յին շնոր հե ցին  Նո բել յան մրցա նակ: Դ րա նից հե տո մար դիկ ար ձա նագ րել 
են ա վե լի քան 100 մարդ կա յին հի վան դութ յուն, ո րի պատ ճա ռը կա րող են լի նել շար ժա-
կան գե նե րը՝ թո քե րի քաղց կեղ, ման կա կան աու տիզմ, տղա մարդ կա յին անպտ ղութ յուն:

 Նեթ թի Ս թի վենս. հայտ նա բե րել է սե ռա կան քրո մո սոմ ե րը
Ս թի վեն սը դեռևս ան ցած դա րի սկզբում ա ռա ջին ան գամ գրել է, որ քրո մո սոմ ե րը 

լի նում են տղա մարդ կա յին և  կա նա ցի:  Բա ցա հայ տու մը հա ճախ վե րագ րում են նրա 
ու սուց չին՝ Էդ մունդ Ո ւիլ սո նին, ով նրա նից ան կախ ի րա կա նաց րել է նման հե տա զո-
տութ յուն ներ:  Սա կայն  Նեթ թին է ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բե րել, որ կա նայք ու նեն 
եր կու մեծ ХХ-քրո մո սոմ եր, և  հենց նա է հայտ նա բե րել Y-քրո մո սո մը բզե զի մոտ: 
Ն րա բա ցա հայտ ման ազ դե ցութ յան տակ Ո ւիլ սո նը խմբագ րել է իր աշ խա տան քը, իսկ 
 Նեթ թի Ս թի վեն սը պաշ տո նա պես դար ձել է ա ռա ջին կին ծա գում ա բա նը:

 Ջեյմս  Բար րի. հայտ նա գոր ծել է կե սար յան հա տու մը
19-րդ  դա րում կնոջ հա մար ան պար կեշ տութ յուն էր գի տութ յամբ զբաղ վե լը: Ի՞նչ կա րող էր այդ 

դեպ քում ա նել այն աղ ջի կը, ով ո րո շել էր իր կյան քը բժշկութ յա նը նվի րել. ձևաց նել, որ տղա-
մարդ է, ըն դուն վել բժշկութ յան ֆա կուլ տետ որ պես տղա մարդ և  ամ բողջ կյան քում աշ խա տել 
տղա մար դու ան վան տակ. հենց այդ պես էլ ա րել է  Մար գա րեթ Էն  Բաք լին ( Ջեյմս  Բար րին): 
 Ջեյմսն աշ խա տել է որ պես վի րա բույժ  Քեյփ թաու նի անգ լիա կան գա ղու թում, զար գաց րել է 
բժշկութ յու նը, պայ քա րել է հա մա ճա րակ նե րի դեմ, հե ռա վոր գյու ղե րին դե ղո րայք է հասց րել և 
Աֆ րի կա յում անց կաց րել է ա ռա ջին կե սար յան հա տում ու փրկել է մոր և  ե րե խա յի կյան քը: Այն 
մա սին, որ  Ջեյմսն ի րա կա նում կին է ե ղել, ի մա ցել են միայն նրա մա հից հե տո:

 Նա տալ յա  Բեխ տեր ևա. հայտ նա բե րել է «սխալ նե րի դե տեկ տո րը»
 Նա տալ յա  Բեխ տեր ևան մար դու ու ղե ղում հայտ նա բե րել է մե խա նիզմ, որն ան վա նել 

է «սխալ նե րի դե տեկ տոր»:  Հաս կա նա լու հա մար, թե ինչ պես է այն աշ խա տում, հի շեք 
զգաց մունք նե րը. դուք դուրս եք գա լիս բնա կա րա նից, սա կայն հան կարծ այն պի սի զգա-
ցում եք ու նե նում, որ ինչ-որ բան այն չէ:  Դուք վե րա դառ նում եք տուն և ն կա տում եք, որ 
մո ռա ցել եք ար դուկն ան ջա տել կամ փա կել ծո րա կը: «Ինչ-որ բան այն չլի նե լու» զգա-
ցու մը հենց «սխալ նե րի դե տեկ տորն» է: « Դե տեկ տո րի» աշ խա տան քի խան գա րում ե րը 
կա րող են հան գեց նել լուրջ հի վան դութ յուն նե րի և  հո գե կան խան գա րում ե րի: Ա սենք, 
ե թե մար դը կոտ րել է իր աջ ձեռ քը, նա սկսում է աշ խա տեց նել միայն ձախ ձեռ քը: Եվ 
գիպ սը հա նե լուց հե տո նա շա րու նա կում է աշ խա տեց նել ձախ ձեռ քը, ո րով հետև «դե-
տեկ տորն» ի րեն ա սում է, որ այդ պես ճիշտ է: Ն ման վի ճակ է նաև թմրա մո լութ յան ժա-
մա նակ:  Մար դը հաս կա նում է, որ դա սխալ է, սա կայն չի կա րող հաղ թա հա րել «դե տեկ-
տո րին»: Այդ մե խա նիզ մի վրա կա րե լի է ազ դել է լեկտ րա կան հո սան քի մի ջո ցով:  Բեխ տեր ևան ԽՍՀՄ-ում ա ռա ջին 
ան գամ մարդ կա յին ու ղե ղի մեջ է լեկտ րոդ ներ է տե ղադ րել:  Հի մա այն կի րառ վում է  Պար կին սո նի հի վան դութ յան, 
է պի լեպ սիա յի, թմրա մո լութ յան և  շատ այլ վտան գա վոր հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման ժա մա նակ

Տպագրության պատրաստեց ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ



Ապրելու ապրիլ

«Ե ռաբ լուր» զին վո րա կան պան թեո նում տա րի ներ 
ա ռաջ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի նա խա-
ձեռ նութ յամբ բաց վել է զոհ ված զին վո րա կան բժիշկ նե րի 
հի շա տակն ան մա հաց նող պու րակ:  Ռազ մաբժշ կա կան 
ֆա կուլ տե տի 1-ին կուր սի կուր սանտ նե րը դա սա խո սա-
կան կազ մի հետ միա սին այ ցե լե ցին պու րակ՝ մաքր ման 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: Ա վան-
դույ թի հա մա ձայն՝ ա մեն տա րի գար նա նա մու տին հենց 
ա ռա ջին կուր սի կուր սանտ նե րին է վստահ վում պու րա-
կը մաք րե լու աշ խա տան քը:

 Բա րե կարգ ման աշ խա տանք նե րից հե տո ա պա գա 
ռազ մա կան բժիշկ նե րին ներ կա յաց վեց «Ե ռաբ լուր» 
զին վո րա կան պան թեո նի ստեղծ ման պատ մութ յու նը:
 Կուր սանտ նե րը մեծ ոգ ևո րութ յամբ են կա տա րել 

ի րենց ա ռա ջադ րան քը` դրա նով իսկ ընդգ ծե լով ի րենց 
դե րը թե’ որ պես բժիշկ, թե’ որ պես զին վո րա կան:

ԵՊԲՀԱՊԱԳԱՌԱԶՄԱԿԱՆԲԺԻՇԿՆԵՐՆ

ԱՅՑԵԼԵԼԵՆ«ԵՌԱԲԼՈՒՐ»

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆՊԱՆԹԵՈՆ



Ապրելու ապրիլ

ԱՊՐԻԼՅԱՆՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ

Մեր հո ղը, մեր հայ րե նին
Մեր եր կիրն ա մա յա ցավ։

Սև հա գի՛ր. սև  սիրտ մա րե...
Մի ազգ, մի ժո ղո վուրդ

Չ մե ռավ, այլ մա հա ցավ.
Գա րուն ա  ձյուն ա ա րել...

Ապ րիլ...
Գա րու նը բնութ յան, կյան քի, զար թոն քի, բայց ապ րի լը մեզ՝ հա յե րիս հա մար ցա վի, կորս տի, պայ քա րի և 

 դա ժան ե ղեռ նի խոր հուրդ ու նի։  Յու րա քանչ յու րիս հա մար այդ ցա վի ու կորս տի հի շո ղութ յու նը մեր ար յան, 
մեր գե նի մեջ է ։  Մեկ դար է ան ցել  Հա յոց ե ղեռ նից, բայց կար ծես ո չինչ չի փոխ վել։  Մենք դեռ սգում ենք մեր  
մե կու կես մի լիոն ան մեղ զո հե րի կո րուս տը, հայ պան դուխ տը դեռ իր էր գիրն է հի շում, իսկ ո սոխն էլ թերևս 
ներ կա յա նում է իր ժխտո ղա կան քա ղա քա կա նութ յամբ։ Ա մեն ան գամ, երբ ե րե խա ներս հարց են տա լիս ե ղեռ-
նից, մտա վա խութ յամբ ու զգո նութ յամբ եմ պա տաս խա նում նրանց, չեմ ցան կա նում իմ տե սա կե տը  նրանց 
պար տադ րել, բայց, ցա վոք, իմ ա տե լութ յունն ու ցա սում այն քան մեծ է, որ ձայնս խեղդ վում է կո կոր դումս։ 
 Մի գու ցե ես ազ գայ նա մոլ կամ ծայ րա հե ղա կան թվամ, բայց այ սօր, ինչ պես նախ կի նում թուր քը հա կա հայ կա-
կան քա րոզ չութ յամբ է դաս տիա րա կում իր զա վակ նե րին։  Նո րօր յա թուր քը աշ խար հին է ներ կա յա նում բա րե-
պաշտ, ազ նիվ, կիրթ, ժո ղովր դա վար քա ղա քա ցու դի մա կով և, ցա վոք, նույ նիսկ մեր հայ րե նա կից նե րի շրջա-
նում կան միա միտ ներ, ո րոնք հա վա տում են նրանց, ինչ պես մեր նախ նի նե րը հա վա տա ցին նոր թուր քե րին և 
 հա վա տով լցված իշ խա նութ յու նը տվե ցին մար դաս պան ե րիտ թուր քե րին։
Ա յո՛, թշնա մին չի փոխ վել և դ րա վառ ա պա ցույ ցը ապ րիլ յան պա տե րազմ է, ո րը ցույց է տա լիս, թե  Թուր քիան 

իր պան թուր քիզ մի ծրա գի րը եր բեք էլ չի մո ռա ցել և  փոր ձում է իր եղ բայր ա զե րի նե րի ձեռ քով ի րա կա նաց նել 
այն։
Ապ րիլ յան քա ռօր յա յին մեր հա յոր դի նե րը ա րիա բար դուրս ե կան թշնա մու հզոր բա նա կի դեմ։  Նույ նիսկ մեկ 

փամ փուշ տը բա վա կան ե ղավ նրանց հզո րա գույն տան կե րի և  ա նօ դա չու սար քե րի դեմ, մեկ նռնա կը՝ մի ամ-
բողջ գունդ վա սա զեր ծե լու հա մար։  Դա պա տա հա կան չէ, քա նի որ հա յոր դին գի տակ ցում է իր մի բուռ հո ղի 
կար ևո րութ յու նը, և ևս մեկ ան գամ ա պա ցու ցում, որ մենք հող չենք գրա վում, այլ ա զա տագ րում ենք, իսկ յու-
րա քանչ յուր հայ զին վոր կրողն է Նժ դե հի գա ղա փա րա խո սութ յան և  հետ նոր դը Անդ րա նի կի։
  Հո գու կո րով և  խո նար հում հայ մայ րե րին, հա վերժ փառք ու հի շա տակ մեր նա հա տակ քա ջե րին։ 
 Փա՛ռք հայ զին վո րին։

ՄԵԼ ՔՈՆ ՅԱՆ ԱՐ ՄԻ ՆԵ
ԵՊԲՀ քո լեջ՝ 205-12 խումբ



Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի դես պա նա տան նա-
խա ձեռ նութ յամբ ԵՊԲՀ-ում մար տի 27-ին նշվեց «Հնդ-
կե րե նի օ րը» տո նա կա տա րութ յու նը, որին մաս նակ-
ցե ցին ԵՊԲՀ հնդիկ ու սա նող նե րը, նաև նրանք, ով-
քեր հե տաքրքր ված էին հնդկե րե նով: Մ շա կու թա յին 
մի ջո ցառ ման ծրագ րում նե րառ ված էր հա յե րեն բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րի ըն թեր ցա նութ յուն և հնդ կե րե նի 
մրցույթ: 
 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էր  Հա յաս տա նում Հնդ կաս-

տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան  Յո գեշ վար 
 Սանգ վա նը:
Ար դեն ե րեք տաս նամ յակ է, ինչ ԵՊԲՀ-ում բժշկա կան 

կրթութ յուն են ստա նում հնդիկ ու սա նող ներ:  Մեր բու-
հի 2000 հնդիկ շրջա նա վարտ նե րը մաս նա գի տա կան 
հա ջող ված գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րի ա ռող ջա պա հա կան ա ռա ջա տար 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում: Այ սօր բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում սո վո րում է ա վե լի քան 980 հնդիկ:

Մշակույթ

ԵՊԲՀ-ՈՒՄՆՇՎԵՑ«ՀՆԴԿԵՐԵՆԻՕՐԸ»





Future doctors and university 
football fans greeted the captain 
of the Armenian national football 
team, Arsenal midfielder Henrikh 
Mkhitaryan, who came to Yerevan 
State Medical University after Mkh-
itar Heratsi with an important mis-
sion,with great enthusiasm. 

YSMU Rector Armen Muradyan 
mentioned that the series of tradi-
tional meetings at the University 
with the famous representatives of 
different spheres is unique as on the 
spotlight is the new national team, 
a team of heroic boys, comprised 
of defenders of the homeland, with 
their doctors standing behind them.

The head of the university pre-
sented the background of the cre-
ation of the Homeland Defender 
Rehabilitation Center, reminding 
that Henrikh Mkhitaryan was one 
of the first to join the charity initia-
tive of postcards made by wounded 
soldiers for women’s holidays ex-
actly on year ago. His willingness to 
support the center was confirmed 
once again. The famous footbal-
ler had a surprise. He donated the 

car he received for being included 
in 2017 Armenian Top 10 Athletes 
List to Wounded and Disabled Ser-
vicemen Rehabilitation Centre. The 
boys gave handmade souvenirs to 
the world-famous Armenian ath-
lete.

Gevorg Grigoryan and Vardan 
Andreasyan, who were wounded 
as a result of rocket-propagation in 
Artsakh in 2016, were on the stage 
with other homeland defenders. 
The boys came from Artsakh to 

Yerevan with their parents to see 
Henrikh Mkhitaryan-that was their 
dream. Immediately after the meet-
ing at YSMU Henrikh Mkhitaryan 
accompanied by Armen Murady-
an and future doctors visited the 
Homeland Defender Rehabilitation 
Center, got acquainted with the 
center’s facilities, talked to the boys, 
toured the center, signed football 
balls and donated them to the boys 
receiving rehabilitation treatment.

YSMU Guests

WORLD-RENOWNED ARMENIAN  
FOOTBALLER HENRIKH MKHITARYAN  

DONATES HIS CAR TO HOMELAND 
 DEFENDER REHABILITATION CENTRE AT 

YSMU GREAT HALL



Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of In-
dia to the Republic of Armenia Yogeshwar Sangva visit-
ed Muratsan Complex of YSMU to donate the necessary 
drugs for the treatment of clinical thalassemia to the Clin-
ic of Chemotherapy at the University Hospital. Yoges-
hwar Sangwan mentioned that the Indian Embassy has 
been performing such an important initiative for the 3rd 
timethe aim of which is to contribute to the treatment 
of sick children. He expressed confidence that long-term 
cooperation with State Medical University after Mkhitar 
Heratsi will continue in the educational, clinical and sci-
entific fields. 

Bagrat Baveyan, Chief Medical Officer of  Muratsan 
Hospital Complex of YSMU, thanked the Ambassador 
for donation, underlining that he has received many 
thanks letters from those patients whose quality of life 
has improved significantly due to medicines. In a sign of 
gratitude, he handed the diplomat a work of one of the 
children receiving treatment at the University. Accom-
panied by YSMU Vice-Rector for Clinical Affairs Armen 

Minasyan and YSMU Vice-Rector for International Af-
fairs and External Relations Yervand Sahakyan, Ambas-
sador Extraordinary and Plenipotentiary of India Yoges-
hvar Sangwan got acquainted with the capabilities of the 
hospital complex and toured the departments. 

At this moment, 31 patients with thalassemia are receiv-
ing treatment in the Muratsan Hospital Complex and the 
number of medicines provided will be enough for those 
who need them for two years.

 On March 15 RA National Assem-
bly President Ara Babloyan visited 
the Homeland Defender’s Rehabili-
tation Center, located in the build-
ing of Yerevan  N1 “Heratsi” hospi-
tal complex.

Ara Babloyan, accompanied by 
YSMU Rector Armen Muradyan, 
toured the rehabilitation center, 
got acquainted with the large-scale 
works accomplished in a short time 
after his previous visit. The center is 
equipped with modern professional 
equipment and is the only one in 
the region with its capabilities. 

Armen Muradyan presented to 
the head of the parliament the cur-
rent activities and future plans of 
the center and informed that be-
sides the health problems of the 
disabled people, they also plan to 

solve issues relat-
ed to their edu-
cation and work. 
According to the 
Rector of YSMU, 
all chairs of the 
Medical Univer-

sity are ready to help and support 
everyone receiving treatment in the 
rehabilitation centers. The Head of 
the Parliament spoke to the con-
valescents, inquired about their 
health.

YSMU Guests

RA NATIONAL ASSEMBLY PRESIDENT 
 VISITED THE REHABILITATION CENTER 

OF THE HOMELAND DEFENDER

INDIAN AMBASSADOR PRESENTS 
 MURATSAN COMPLEX WITH MEDICINES 
FOR THALASSEMIA DISEASE TREATMENT



 Clinical residents addressed various questions to YSMU 
Rector Armen Muradyan. At the beginning of the meet-
ing, the Rector stated that soon YSMU’s clinical possibil-
ities would be expanded, as a result of which the process 
of organization of post-graduate and continuous educa-
tion will be substantially improved. 

“In the new clinical platform, everything will serve to 
improve the academic and scientific process,” said Ar-
men Muradyan, adding that replenishment of university 
clinics with qualified personnel is always in the center of 
attention of the university administration. It is also envis-

aged to modernize and equip university dental services. 
During the extended meeting with the YSMU vice rectors 
and professorial staff, the issues raised by the students 
were diverse. Clinical residents drew the attention of the 
Head of University to a number of issues of the educa-
tional process, ranging from updating the necessary liter-
ature to organizational issues.

 Armen Muradyan urged clinical residents to first-
ly master their profession, to develop their professional 
skills, to be initiative and responsible. Traditional meet-
ings with students will be continuous.

Education

A NUMBER OF ISSUES RELATED TO THE  
EDUCATIONAL PROCESS WERE DISCUSSED 

WITH CLINICAL RESIDENTS

Mia and Katrine are from Universi-
ty of Copenhagen. 25 and 26-year-old 
students chose Yerevan State Medical 
University after Mkhitar Heratsi to 
do their field work as a part of their 
Master thesis. Girls are studying Mas-
ter in human nutrition.

While telling about their decision 
to do a 6-week internship in Arme-
nia, Katrine says: “Actually in our 
university there was a meeting called 
“Lunch with the professors”. And at 
this meeting two professors from Ye-
revan State Medical University came 
in and had a speech. And then we 
thought: “maybe there was an oppor-
tunity to go to YSMU and be a part 
of a project or do an internship. So 

we wrote an e-mail to professor Ar-
men Mkrtchyan, and he said that 
we could come”. 

Sharing their impressions from 
Armenia and its capital, Mia notes 
that Yerevan is so different from 
Copenhagen. “That’s why we loved 
it so much. The streets, the culture 
are amazing. I don’t think a lot of 
Scandinavians hear about Arme-
nia or go to Armenia. So to hear 
about it now is amazing. We will, 
for sure, tell our friends about our 
experience here”, - she adds.  “I really 
liked the Armenian culture, Arme-
nian people from the very beginning. 
We loved Armenian barbeque and 
lavash, as well as dolma. It’s like be-

ing home. I know I inspired a lot of 
my friends to come to Armenia. And 
I would like to come back one day 
again, just as a tourist to go out in the 
nature”, smiles Katrine.

Author: TATEVIK GHAZARYAN

FOR YSMU DANISH INTERNS  
ARMENIA IS LIKE HOME



Education

From November 30, 2017, Ber-
nard Fleischer, professor of Bern-
hard Nochburg Institute in Ham-
burg, is also a visiting professor at 
the Department of Medical Genet-
ics at Yerevan State Medical Uni-
versity after Mkhitar Heratsi.

Bernard Fleischer is a German 
physician, parasitologist and im-
munologist. He received medical 
education at the University of 
Hamburg and Giessen. At the Uni-
versity of Hamburg in 1993 he be-
came a professor of tropical med-
icine and immunology, and then 
headed the Immunology Institute 
of Hamburg Eppendorf University 

Hospital.
During his professional career, 

Professor Bernard Fleischer has 
worked at well-known German 
universities and has led the Ham-
burg Bernhard Nocht Institute of 
Tropical Medicine.

Bernard Fleischer is a member of 
Academy of Sciences of Hamburg, 
as well as Leopoldina. He has been 
awarded by the German Union of 
Hygiene and Microbiology, as well 
as the Aaronson Award.

The professor has been published 
in the world’s most prestigious 
magazines and has participated in 
numerous scientific conferences.

BERNARD FLEISCHER
 Visiting Professor at the  

Chair of Medical Genetics

THE ROW OF VISITOR-PROFESSORS OF 
YSMU CONTINUES TO BE ACCOMPLISHED

From November 30, 2017, Yakov 
Berkun, Head of the Department 
of Pediatrics at Hadassah Mount 
Scopus Hospital in Jerusalem, is 
also a visiting professor at the 
Medical Genetics Department at 
Yerevan State Medical University 
after Mkhitar Heratsi.

He received medical education 
at the Jewish University of Jeru-
salem, passed the residency at the 
Bikur Cholim Pediatric Residency 
Hospital, and then studied Clinic 
Immunology and allergology at 
Hadassah University Hospital.

Dr. Berkun has worked in mul-
tiple well-known Israeli medical 
centers. Concurrent to clinical 
work, the specialist has also lec-
tured at the Jewish University of 
Jerusalem and Tel Aviv Universi-
ty. He has been leading the Bikur 

Cholim Hospital Emergency 
Response Unit during the 
period from 2000 to 2004. 
From 2003 to 2004 he was 
the head of Clinical Immu-
nology and Allergy Depart-
ment of the same hospital. 
During the period of 2004-
2011 he occupied the title of 
Senior Specialist of the Pe-
diatric Department of Safra 
Childrens Hospital of Chaim 
Sheba Medical Center. From 
2007 to 2009 he was the Se-
nior Hospital Specialist in Hospital 
of Rheumatology and Immunolo-
gy of Bikur Cholim Hospital, and 
since 2011, he has been head of the 
Department of Pediatrics at Hadas-
sah Mount Scopus Hospital.

Yakov Berkun is a member of a 
number of international and local 

unions, he has been published in 
many world-renowned magazines 
and has presented on numerous 
international conferences.

Yakov Berkun
Visiting Professor at the Chair 

of Medical Genetics



The 27th Annual Conference of the Asian 
Pacific Association for the Study of the Liver 
(APASL) was held on March 14-18 in New Del-
hi. The event brought together leading physi-
cians from around the world. About 9,000 del-
egates from the conference presented reports 
on current topics in medicine. The Armenian 
delegation consisted of Associate Professor of 
Therapeutic and Family Dentistry at YSMU, 
Candidate of Medical Sciences Vahe Azatyan, 
Head of the Armenian Association of Liver 
Surgery, Chief Neurologist of the Ministry of 
Health of the Republic of Armenia, Hasmik 
Ghazinyan, Head of the Neurology Infection 
Clinic Hospital, and other specialists.

Associate Professor Vahe Azatyan presented his sci-
entific work entitled "Changes in Mouth Mucosa in 
Viral Hepatitis Patients in Armenia in 2015-2017" by 
co-author of the Department of Therapeutic and Fam-
ily Dentistry YSMU, Dean of the Faculty of Dentistry 
Lazar Yesayan, Hasmik Ghazinyan and the head of De-
partment of Infectious Diseases Melanya Shmavonyan. 
The work addresses the changes in the mucous mem-
brane of patients with hepatitis. This scientific research 
contains important messages for dentists such as early 

detection of viral diseases based on changes 
in oral cavity. In the near future the pro-
fessional team is planning to expand this 
research direction. The study created by 
university-based specialists has received a 
great deal of expertise. The report will be 
published in the prestigious International 
Journal of Hepatology International, annu-
al conference of the Asian Pacific Associa-
tion for the Study of the Liver. According to 
Vahe Azatyan, it was impressive that during 
the conference hosted by APASL, many del-
egates mentioned that they are familiar with 
the history and scientific potential of Yere-
van State Medical University after Mkhitar 
Heratsi.

Science

YSMU ASSOCIATE PROFESSOR  
PARTICIPATED IN THE INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON VIRAL  
HEPATITIS IN NEW DELHI



Many years ago 
at the initiative of 
YSMU Military 
Medical Faculty 
a memorial grove 
dedicated to the 
perished military 
doctors was opened 
at the “Yerablur” 
military pantheon.

The Military 
Medical Faculty 
1st year students 
together with the 
teaching staff visit-
ed the park to carry out cleaning works. Ac-
cording to the tradition, the first year students 
are entrusted with cleaning the grove every 
spring. After cleaning works, the future military doctors were introduced to the 
history of creation of “Yerablur” military pantheon. The cadets were enthusias-
tic about their task, thus emphasizing their role both as a doctor and a military.

On the initiative of the Embassy 
of India in Armenia “The Day of 
Indian Language” was celebrated at 
Yerevan State Medical University. 
The Celebration was attended by 
the Indian students of YSMU and 
all those who were interested in the 
Indian Language.

The cultural activities includ-
ed reciting Armeinan poetry and 

a competition of Indian 
Language. It is known that 
India is a multinational 
and multilingual country, 
and the purpose of the or-
ganized event was  once 
again to review the Indian 
Language, its rich culture 
and history by a national 
day.

The event was honored 
by the Ambassador ex-
traordinary and Plenipotentiary of  

India to Armenia Yogeshwar Sang-
wan. 

It’s worth stating that it’s has been 
already three decades that future 
Indian doctors receive education at 
YSMU. The 2000 Indian graduates 
of our University are professional-
ly successful in different corners of 
authoritative medical institutions. 
Today more than 980 Indians are 
studying at YSMU.

Culture

YSMU FUTURE MILITARY DOCTORS VISITED 
YERABLUR MILITARY PANTHEON

THE UNIVERSITY CELEBRATED “THE  
DAY OF INDIAN LANGUAGE”



Towards the 100th anniversary

In honor of the rectors of the Medical University, it is 
worth mentioning that each of them, taking into con-
sideration the rector’s terms and conditions, has done 
everything possible that has resulted in the establish-
ment of today’s medical higher education institution 
that can afford to become a school for 1000s of foreign 
students and alumni abroad.

A number of innovations were made at his RA num-
ber of innovations have been made in his governing  
years. In 1975, the preparatory department was creat-
ed; it was transferred to a laboratory building. A large 
and comfortable cafeteria was created, which once was 
considered the best among the universities of the city. 
During those years special attention was paid to the 

foreign students, the new Chair of Russian was es-
tablished where the students studied in Russian for 
receiving medical education in Russian. In those 
years, the institute received the right for the defense 
of the doctoral dissertations which was headed by 
Vilen Astvatsatryan until 1987.

YSMU RECTORS WHO RULED  
FOR THE LONGEST TERM

The year 2018 is a jubilee year for the two long-term Rectors of the Medical University, Vilen Armen 
Astvatsatryan and Vilen Paruyr Hakobyan.

This year is marked by jubilees of Professor V.A. Astvatsatryan (85 y.o.), prominent doctor of medical 
higher education, USSR, then a correspondent member of Russian Academy of Sciences, Honored Scientist, 
Doctor of Medical Sciences, and V.P. Hakobyan (80 y.o.), Member of NAS Presidium (2000-2016), acade-
mician-secretary of the Natural Sciences Department of the National Academy of Sciences of the Republic 
of Armenia (2006-2016), advisor to the Presidency of the National Academy of Sciences of the Republic 
of Armenia (2006 - 2016), Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, 
2016), doctor of medical sciences, professor, colonel of medical service, winner of “Mkhitar Heratsi” prize.

The contribution of the aforementioned benefactors of the Medical University to the establishment and 
development of our university is extremely high. Of course, it is impossible to present their activities in de-
tail within one article, but it is possible to underline the most important events and programs implemented 
during their tenure as a result of which during the years of their presidency, the medical institute and later 
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi is among the first institutions in the educational 
system.



Towards the 100th anniversary

Unlike his predecessor V. Astvatsatryan, the 18th rec-
tor, V.P. Hakobyan`s years as a Rector coincided with 
the collapse of the USSR, and subsequent destruction, 
as a result -the establishment of international ties, so-
cial changes, popular revival, the Artsakh movement, 
and, unfortunately, the devastating earthquake. 

The rector was obliged to make his own independent 
decisions instead of taking orders from above. He made 
his own decisions in terms of a lot of infrastructures 
and reconstruction of the university-a circumstance re-
quiring exceptional courage. Not only in non-social life, 

but also in the life of the university, transition from the 
free system to the paid system, students, the system of 
free attendance of lectures, changes in social science 
status, the existence of strikes–all these required new 
approaches. It seemed that all these would result to a 
mess whereas YSMU gave the highest salaries of that 
time among  all higher institutions. The education of 
foreign students was organized, moreover, the Uni-
versity started teaching in English instead of Russian 
which later counted on the increase of the educational 
quality of international students.

During the time English came to rectify the gap in an 
extremely important issue.




